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Governador Mauro Mendes
vistoria hoje obras em Cáceres
Foto: Arquivo

Governador Mauro Mendes está em Cáceres para visita de
acompanhamento das obras da Escola Técnica Estadual, da Zona de
Processamento e Exportação, do Hospital Regional e do Porto de
Cáceres. A visita técnica será acompanhada pelo secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci), Nilton
Borgato, Deputado Valmir Moretto, prefeito Francis Maris, vice
Eliene e demais lideranças. Página 03

LINHA DE FRENTE

Foto: Divulgação

Mauro Mendes checa in loco o andamento das obras

DESRESPEITO

População não respeita o distanciamento
social contra o coronavírus em Cáceres
Foto: Divulgação

Na contra mão de todas as
orientações e determinações das
autoridades e profissionais das áreas
sanitárias e de saúde, boa parte da
população de Cáceres não tem levado a
sério a pandemia do novo coronavírus. O
desrespeito com as medidas de prevenção
adotadas pela Prefeitura chega a ser
gritante. O município se enquadra na
classificação de alto risco e já contabiliza
2.235 casos notificados, 673 confirmados,
28 óbitos e 969 em investigação.

OAB Cáceres sempre atuante

Profissionais de saúde que atuam na linha de frente do
combate à Covid-19 são alvo da defesa da 3ª Subseção da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso, em Cáceres. Trata-se
de uma remuneração excepcional para médicos, enfermeiros e
técnicos de enfermagem, entre outros, que atuam diretamente no
enfrentamento à pandemia. Página 04
PSICÓLOGA POR AMOR

Durante pandemia,
detentas de Cáceres são assistidas
com sessões virtuais de psicologia
Página 04

Cais da Praça Barão

GRILEIROS

Página 03
Foto: Arquivo Pessoal

AMOR POR SERVIR

Gestão da presidente Rosane
mantém todos os projetos sociais
do Rotary em Cáceres

PM e PJC prendem
quadrilha por invadir
fazenda a tiros em Cáceres
Página 05

GRAVES ACIDENTES

Juiz acata pedido de estudo
para reforçar segurança na
Serra do Serra do Mangaval

O Rotary Club de Cáceres inicia um
novo ano rotário (2020-2021) sob comando da
companheira Rosane Michelis Savary e equipe,
mantendo uma tradição: dar continuidade aos
projetos sociais já implementado pelo clube. E
isso se repete com certa regularidade desde
2011, quando foi instituído o Projeto Vózinha.

Página 04
Página 05

Rosane assumiu o Rotary
no dia 1º de Julho
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Frágil democracia
Quem assistiu a "Ópera dos Três
Vinténs", de Bertold Brecht e Kurt Weill, pode
traçar um paralelo da "República de Weimar", na
Alemanha dos anos 1920, com a atual
democracia brasileira. Ambas frágeis e
dominadas por grupos rebeldes. Na Alemanha
havia os monarquistas, os nacionalistas, os
comunistas, os democratas e os oportunistas de
plantão que, aproveitando a efervescência
causada pelos demais, corrompiam o país que
contrastava a miséria de muitos com a riqueza de
poucos.
No Brasil temos, há décadas, uma
sociedade que se frustra eleições após eleições.
Nada pior que desesperança para dar espaço aos
radicais, de qualquer ideologia, como também
aos oportunistas. Desde a República, faz 130
anos, ironicamente o que menos tivemos foram
governantes republicanos. Decepções com
"salvadores da Pátria" foram sucessivas:
Getúlio; Jânio; Collor; Lula.
Quanta esperança frustrada. Reformas
sempre prometidas foram sempre postergadas.
Quantas justas expectativas jamais aconteceram
de modo pleno. O que tivemos? Corrupção,
desmando, fisiologismo, insegurança política e
social. Muitos problemas que impediram o
desenvolvimento.
Jair Bolsonaro foi a mais recente
esperança para gerações de brasileiros que
desconhecem a plena democracia. Porque
quando faltam direitos básicos, mesmo com
liberdade, inexiste legítimo estado democrático.
Impedir corrupção, embora relevante, não é o
único dever do presidente, mesmo que seus
antecessores não o tenham cumprido.
E demais compromissos? Cultura, por
exemplo, ainda não mereceu deste governo o
cuidado que exige como garantia de liberdade e
progresso. O novo "salvador da Pátria" usa
slogans semelhantes aos do Nazismo:
Deutschland über alles, ("Alemanha acima de
tudo"). Ou ainda, como disse Adolf Hitler no

EDITORIA

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
Será realizado hoje pela Câmara Municipal
de Cáceres três Sessões Extraordinárias para
apreciação de Projetos de Lei de autoria do
Executivo. Serão votados Projeto Lei nº 36
que dispõe sobre autorização para abertura
de Crédito Adicional Especial em favor da
Secretaria Municipal de Agricultura e
Desenvolvimento Econômico e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 42, que
Institui o Conselho Municipal do Trabalho,
Emprego e Renda e o Fundo Municipal do
Trabalho e Projeto de Lei nº 46, que dispõe
sobre autorização para abertura de Crédito
Adicional Especial em favor do Serviço de
Saneamento Ambiental Águas do Pantanal,
em caráter de urgência urgentíssima. As
Sessões terão transmissão online na página
oficial daCâmarano Facebook
DECRETO/COVID-19
O Governo do Estado alterou o Decreto nº
522/2020 e as academias, salões de beleza e
barbearias voltam a ser considerados como
serviços essenciais, seguindo o estabelecido
pelo Governo Federal, nos decretos 10.282 e
10.344, ambos de 2020. A alteração já foi
assinada pelo governador Mauro Mendes.
Ainda de acordo com o documento também
são considerados serviços essenciais o
exercício da advocacia, os serviços de
contabilidade, os meios de hospedagem e a
comercialização por meio virtual de
produtos oriundos de atividades não
essenciais, desde que a entrega seja efetuada
exclusivamente por delivery. Com o
decreto, a decisão de abertura ou
fechamento desses estabelecimentos
passará a ser de responsabilidade das
prefeituras municipais.
DOAÇÃO MOTO
Visando melhorias no atendimento aos
programas da Saúde, a Câmara Municipal
de Cáceres doou a Prefeitura uma moto que
atenderá o Programa Remédio em Casa. O
programa lançado em 2015 atende pacientes
hipertensos e diabéticos com mais de (65)
anos de idade, pacientes acamados, que
recebem atendimento da rede municipal de
saúde. Com o novo veículo a entrega do
medicamento que é realizada por
funcionários da Secretaria Municipal de
Saúde terá muito mais agilidade.
VAGAS CRECHE
A Escola Municipal de Ensino Infantil Irene
Coelho Cruz está disponibilizando novas
vagas para crianças de 1 a 3 anos de idade, a
partir de julho. As vagas na creche parcial
são destinadas para quem já realizou a prématrícula on-line em outras instituições de
Ensino da Rede Municipal de Cáceres e que
se encontram na Lista de Espera. As vagas
são para creche parcial I com 20 vagas; 60
vagas creche parcial II e 80 para Creche III
BOLSA ATLETA
O programa “Bolsa Atleta”, que foi
retomado pela atual gestão foi lançado
ontem. Nessa nova fase, o governo ampliou
o número de atletas contemplados e de
categorias. Com a reformulação, o bolsa
atleta passará a contar não apenas com as
categorias “Estudantil” e “Nacional”, mas
também com a “Bolsa Atleta Base” e
“Olímpica”. O valor pago por bolsa da
categoria Atleta Estudantil, que é para
atletas de 12 a 16 anos, foi aumentado de R$
500 para R$ 600, sendo disponibilizado 50
bolsas. Na categoria Atleta Nacional passou
de R$ 800 para R$ 900, para contemplar
mais 60 bolsas. Para “Atleta de Base”, que
irá contemplar atletas que obtiveram
resultados positivos na etapa brasileira dos
Jogos Escolares da Juventude e nos
campeonatos estaduais escolares, serão 110
bolsas no valor de R$ 250. Já a categoria
“Atleta Internacional Olímpico”, irá
contemplar 20 bolsas no valor de R$ 1,6 mil.

livro Minha Luta: "O que a maioria quer é a
vitória dos mais fortes e o aniquilamento ou a
captação incondicional dos mais fracos", que
Bolsonaro repete: "Vamos fazer o Brasil para as
maiorias; as minorias têm que se curvar às
maiorias. As leis devem existir para defender as
maiorias; as minorias se adequam ou
simplesmente desaparecem…".
Não podemos deixar o Brasil cair no
obscuro radicalismo, seja de qual ideologia for.
O presidente parece buscar saída honrosa para se
livrar de um desafio para o qual descobriu não
estar preparado. Faz oposição a si mesmo, busca
ser vítima de impeachment para deixar o poder
como "herói". Quem sabe tenha plano para ser o
"Jânio que deu certo"? Sair para voltar nos
braços do povo, realizar o sonho de ser "dono" do

País. Governar sem os demais poderes que não
respeita, pois apoia manifestações contra eles ao
arrepio da Constituição.
No Brasil, as consequências da Covid19 somam-se às crises política e econômica em
um país dividido: os contra, os a favor e os
oportunistas. Exatamente como na frágil
democracia alemã da República de Weimar que,
registra a História, não acabou bem. Queremos
um País com paz, união, respeito e trabalho.
Como disse o saudoso publicitário, Carlito Maia:
"Nós não precisamos de muitas coisas, só uns
dos outros. Acordem e progresso!"
___***Ricardo Viveiros, jornalista e escritor, é
autor, entre outros, dos livros: "A vila que
descobriu o Brasil", "Justiça seja feita",
"Educação S/A".

Pós-Covid: vida velha ou vida nova?
Dias atrás ouvi em uma reunião algo
que me chamou muito a atenção e que
gostaria de pensar mais a respeito. Ainda
que timidamente, estamos prestes a sair do
período de quarentena, flertando com o que
seria um retorno a vida “normal”. Sem entrar
no mérito de que este seja ou não o momento
certo ou mais seguro, o que me chamou a
atenção foi justamente a ideia de ser
impossível simplesmente retomarmos
nossas vidas e tocarmos o barco, segundo
uma das participantes da minha reunião.
Os argumentos se desencontravam
constantemente naquela conversa, uns
afirmando que era possível sim voltarmos
para nossa “vida velha”, e outros dizendo
que nada voltará a ser como era antes, ou
seja, aquela vida pré-pandemia não existe
mais, portanto, impossível ser acessada
novamente pois teremos uma “vida nova” a
ser vivida daqui para frente.
Achei curioso que esses argumentos
tenham sido colocados de forma tão
contraditória: “vida velha” versus “vida
nova”, pois não acredito que as coisas
precisem ser colocadas dessa forma, talvez
exista uma terceira via mais conciliadora.
Ao invés de contrapor a vida velha
com a vida nova, sugerindo que todos nós
entramos em um novo mundo onde pouco se

aproveita do anterior, gosto de pensar nas
nossas vidas como um fluxo contínuo que se
torna mais fluído quanto mais conseguimos
nos ajustar e darmos novas respostas a novos
problemas ou ainda darmos novas respostas
a antigos problemas.
Vejo então que é possível sim voltarmos a
nossa vida velha desde que ela já contemple
uma dinâmica de adaptações e evoluções
que tenha nos permitido chegar “bem” até a
pandemia.
Que tenha permitido também que
enfrentássemos esse período da forma mais
saudável possível e que agora nos permita
olhar para frente esfregando as palmas das
mãos e nos perguntando o que virá a seguir.
Essa vida velha, diríamos, está bem alinhada
com as novas demandas de um mundo póspandemia.
Mas e se a vida velha já era uma vida
inadaptada e com dificuldades de lidar com
os problemas do cotidiano?
Então já era, mesmo antes da
pandemia, necessário rever algumas
posturas para que a vida seguisse seu curso
de forma fluída e positiva. Se fazer escolhas
equilibradas e coerentes já era difícil mesmo
antes da pandemia, possivelmente não será
mais fácil agora.
Neste caso, ainda que haja uma vida

EXPEDIENTE

nova, esta não poderá ser vivida por
limitações impostas por um determinado
modo de ser.
Agora, se as experiências pelas quais se
passou ao longo dos últimos meses
mudaram a forma de se enxergar o mundo e
sua forma de fazer escolhas nele, ótimo! A
verdadeira mudança da vida velha para a
vida nova aconteceu e então habilita
qualquer um a viver novas e melhores
possibilidades de escolhas e, portanto, de
vida.
Por fim, no meu modo de ver, a
pandemia por si só não tem o poder de
transformar vidas velhas em vidas novas.
Esse poder está nas nossas mãos e pode ser
acessado a qualquer momento, sempre
pode, precisando apenas de um grande
“gatilho” para ser disparado.
A pandemia apenas tem nos
oferecido constantes oportunidades de
transição e cabe a cada um, dentro das suas
possibilidades, aceitar e viver a nova ou
velha vida que puder.
E você, que vida pretende viver na era póscovid?
___***Denilson Grecchi – consultor
Grupo Bridge
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IN LOCO

A construção da escola havia sido paralisada por falta de repasse dos recursos do governo federal

Governador Mauro Mendes
vistoria hoje obras em Cáceres
Da Redação
Foto: Arquivo

C

umprindo agenda em Cáceres
hoje, o governador de Mato
Grosso, Mauro Mendes, o
secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Inovação (Seciteci), Nilton
Borgato, farão uma maratona visitando e
vistoriando obras na cidade.
Acompanhando também as visitas o
Deputado Valmir Moretto e sua
assessoria.
A primeira visita está agendada
para as 8h na Escola Técnica Estadual,
onde a obra foi retomada no mês de maio
e tem a entrega prevista para o final deste
ano.
De acordo com o secretário
Nilton Borgato, a unidade deveria ser
entregue em 120 dias, porém, devido à
pandemia do novo coranavírus, o
município decretou o fechamento do
comércio local e isso acarretou atrasos
no andamento das obras, além da
dificuldade na contratação de
trabalhadores, informou o secretário da
Seciteci.
A construção da escola havia

designou recursos da ordem de R$ 2,25
milhões para concluir as obras. No total,
já foram investidos R$ 10.334.839,46.
O novo prédio, que já está 89%
concluído, contará tem 12 salas de aula,
11 laboratórios, um laboratório especial,
um auditório com capacidade para 150
pessoas, quadra poliesportiva,
biblioteca, centro de vivências
(refeitório, jardim) e salas para o
administrativo pedagógico.
Ao todo, a nova escola técnica
contará com uma área de 5.577 metros
quadrados.

DESRESPEITO

População não respeita o distanciamento
social contra o coronavírus em Cáceres

Da Redação

O

isolamento domiciliar ainda é,
em todo mundo, a melhor forma
de prevenção contra a
propagação do novo coronavírus. Em
Cáceres, entre as diversas medidas para
conter o avanço da pandemia da Covid19, o prefeito Francis Maris, editou
decretos que preveem restrições ao
funcionamento de estabelecimentos, à
circulação de pessoas, a lei seca,
medidas necessárias para reduzir o
impacto do contágio.
Mas, mesmo diante do quadro
preocupante de ocupação de mais de
90% dos leitos de UTIs para tratamento
do coronavírus no Estado, grande
parcela da população ignora o
distanciamento social, prova disso é que
os órgãos fiscalizadores recebem
diariamente denúncias de
descumprimento das medidas de
segurança adotadas para conter a
disseminação da doença.
De acordo com informações
são vários os motivos para
descumprimento das exigências, como
falta de tempo para adequar as medidas,
problemas financeiros e principalmente
o comportamento de grande parcela da
população, que julga muitas das

Escola Técnica será a primeira obra visitada

sido paralisada por falta de repasse dos
recursos do governo federal, por meio
do Fundo Nacional de Desenvolvimento

da Educação (FNDE). Entretanto, em
função da crescente necessidade de mão
de obra na região, o governo do Estado

AMOR POR SERVIR

Gestão da presidente Rosane mantém todos
os projetos sociais do Rotary em Cáceres
Gilmar Marostega/Imagem Pública

O

Rotary Club de Cáceres inicia
um novo ano rotário (20202021) sob comando da
companheira Rosane Michelis Savary e
equipe, mantendo uma tradição: dar
continuidade aos projetos sociais já
implementado pelo clube. E isso se
repete com certa regularidade desde
2011, quando foi instituído o Projeto
Vózinha.
Poder-se-ia arguir que
continuidade não combina com
inovação, atender novas demandas
sociais, renovação, etc.... Mas nós
verificamos que tudo isso pode ser feito
mantendo os projetos já desenvolvidos,
pois além de criar uma “marca” da
excelência Rotary, um referencial à
instituição e à sociedade, os mesmos
podem ser melhorados, adaptados para
atender as novas demandas. Citamos
somente um projeto para melhor
exemplificar: Projeto Banco de Cadeiras
de Rodas, que se tornou Banco
Ortopédico que fornece além das
cadeiras de rodas, cadeiras de banho,
muletas, andadores e em certas ocasiões
aparelhos ortopédicos específicos.
A seguir, elencamos quais são
esses projetos com uma breve descrição
e o companheiro(a) responsável.
Oportunamente detalharemos cada um
deles.
1- PROJETO VÓZINHA –
atendimento de senhoras da terceira
idade para a prática de atividades
laborais, confecção de artesanato,

Seguindo a agenda, o
governador visitará as obras do Hospital
Regional e posteriormente as obras da
Zona de Processamento e Exportação
(ZPE). Por volta das 10h 30, está
marcada a visita no Porto de Cáceres
onde concederá entrevista a imprensa.
Posteriormente seguirá para o
município de Pontes e Lacerda para
vistorias nas obras do Hospital Vale do
Guaporé, onde foram construídos 10
novos leitos de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) para atender pacientes
com Covid-19.

convivência.
Responsável:Natalie Charlise Dias
Gonçalo
2- PROJETO ALFABETIZAÇÃO
DE ADULTOS – desenvolvido em
parceria com o Remanso Fraterno “João
Gabriel”, visa alfabetizar e/ou reforçar o
aprendizado de pessoas adultas ou que
não tiveram a oportunidade de estudar
ou que estudaram as séries iniciais a
muito tempo.
Responsável: Gilmar Batista Marostega
3- PROJETO JUDÔ DO PANTANAL
– desenvolver a prática dessa arte
marcial em crianças e adolescentes
concomitante à análise do desempenho
escolar.
Responsável: Lúcio Mauro Lindote
4- PROJETO LOBO GUARÁ –
projeto de educação ambiental que visa
formar monitores ambientais
desenvolvido em parceria com o
Instituto Federal Mato Grosso, Campus
Prof. Olegário Baldo e Batalhão
Ambiental da Polícia Militar.
Responsável: Jorge Antônio Rodrigues
5- PROJETO ÓLEO QUE SALVA –
projeto desenvolvido em parceria com o
Cortume Panorama e a Clínica
Veterinária Panvet e visa coletar óleo de
cozinha usado para transformar em
biodiesel e destinar os recursos da
comercialização do combustível à
AAAC – Assoc. Amigos dos Animais de
Cáceres.
Responsável: Reginaldo Bicudo
6- PROJETO SOM DA VIDA- visa o

ensino da prática e teoria musical com
variados instrumentos a crianças e
adolescentes carentes.
Responsável: Caetano Carlos Falone
7- PROJETO BANCO
ORTOPÉDICO – empréstimo, através
de consignação, de cadeiras de rodas,
banho, muletas, andadores e outros à
pessoas em recuperação de acidentes,
traumas, idosos.
Responsável: Eliseu Vidal e Maria das
Graças da Silva Vidal
8- PROJETO ATIs e APIs- instalação
de Academias ao Ar Livre em praças e
outros logradouros públicos, visando a
prática saudável de exercícios físicos,
lazer e convivência.
Responsável: Washington Calado
Barbosa e Erni Pinheiro Saravy
Esses são os projetos atuais e
outros poderão ser implementados de
acordo com novas demandas e a
capacidade de suporte
financeiro/logístico/de pessoal, do
clube.
Convidamos a comunidade
cacerense a conhecer e apoiar os
projetos de nosso clube. Nota: devido a
pandemia do novo corona vírus, alguns
projetos estão temporariamente
suspensos e/ou funcionando com
restrições (ex. Banco Ortopédico, Óleo
que Salva). Aguardamos as
determinações das autoridades
sanitárias para retomada das atividades.
“ O
R O T A R Y
A B R E
OPORTUNIDADES”

medidas adotadas como exageradas, a
exemplo a Lei Seca que continua
valendo até o dia 26 do corrente mês,
sendo estudado sua prorrogação por
mais 15 dias, decisão que deve sair na
sexta-feira quando acontece a reunião
do Comitê de Crise da Covid-19.
A Prefeitura Municipal de
Cáceres está com diversas ações sendo
realizadas pela cidade, por meio das
fiscalizações da Vigilância Sanitária,
Obras e da Fiscalização de Trânsito, para
evitar aglomerações e
consequentemente a proliferação do
novo coronavírus. Bem como
campanhas de conscientização e agora a
distribuição de Ivermectina a toda
população, que está acontecendo no
Centro de Eventos da Sicmatur, das 8h
às 19h. Embora há desobediências, os
órgãos fiscalizadores tem empenhado
esforços para fiscalizar o cumprimento
das determinações, e a sociedade pode
colaborar denunciando práticas
irregulares que colocam em risco a
sociedade.
As denúncias por
descumprimento dos decretos e
resoluções podem ser feitas através do
número (65) 98426-1540.
Foto: Divulgação

Aglomerações triplicam no fim de semana

Foto: Divulgação

Projeto Banco Ortopédico, carro chefe do Rotary Cáceres
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Trata-se de uma remuneração excepcional para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem

Subseção OAB em Cáceres defende verba
indenizatória para profissionais da saúde
Assessoria

Foto: Arquivo

Diretoria da OAB Cáceres
rofissionais de saúde que atuam na
pandemia.
A iniciativa da OAB Cáceres e de
linha de frente do combate à Covidsuas comissões temáticas baseou-se em
19 são alvo da defesa da 3ª Subseção
tratados internacionais de Direitos
da Ordem dos Advogados do Brasil –
Humanos, e na Constituição Federal de
Seccional Mato Grosso, em Cáceres.
1988, que abarca e alça ao rol de direitos
Em atuação conjunta, as
fundamentais, os direitos à vida, à saúde e ao
comissões temáticas de Direitos Humanos,
meio ambiente de trabalho digno como
Direito à Saúde e Direito Previdenciário,
forma de garantia ao preceito fundamental da
entregaram à Prefeitura e Câmara do
dignidade da pessoa humana.
município, documento com a Exposição de
Em razão do avanço da pandemia
Motivos para abertura de discussão e
de Covid-19 no município e tendo em vista,
viabilização de projeto de lei que cria verba
ainda, a situação da cidade, que é polo de
indenizatória a estes profissionais.
saúde no estado, e recebe pacientes de 22
Trata-se de uma remuneração
municípios da região Oeste, a OAB Cáceres,
excepcional para médicos, enfermeiros e
sensível à luta dos profissionais de saúde
técnicos de enfermagem, entre outros, que
cacerenses, provocou o Executivo e
atuam diretamente no enfrentamento à

P

Legislativo Municipal para que haja
deliberação e futura implementação do
projeto de lei que crie verba indenizatória
extraordinária a estes profissionais.
No âmbito estadual e federal
tramitam dois projetos de leis com objeto
semelhante à exposição de motivos
elaborado pela OAB/Cáceres.
O Projeto de Lei n. 1826/2020, em
trâmite na Câmara dos Deputados, prevê
indenização por compensação financeira aos
profissionais de saúde que atuaram e atuam
diretamente ao combate do contágio.
Já no Estado de Mato Grosso,
tramita o projeto de Lei Complementar
decorrente da mensagem n. 84/2020 de
autoria e iniciativa do Poder Executivo, que
instituiu verba indenizatória extraordinária
de Combate à Covid-19, a ser paga aos
servidores públicos efetivos, comissionados
e contratados temporariamente, que estejam
efetivamente prestando serviços e expostos
ao contágio do Covid-19.
Em simetria aos projetos de leis
federal e estadual, foi elaborada a exposição
de motivos pela OAB Cáceres e por suas
Comissões temáticas, com o intuito de
buscar a viabilização da verba indenizatória
para os profissionais de saúde do município.
É sabido que os profissionais de
saúde do mundo todo têm passado por
momentos difíceis, sendo necessário para
muitos o distanciamento social, inclusive, de
seus familiares mais próximos.
Assim, não obstante o próprio
receio de se contaminarem com o SARSCOV-2 em seu ambiente de trabalho, estes
profissionais, que são verdadeiros heróis,
preocupam-se em não ser vetores de
transmissão para seus amigos e familiares,
vivendo em constante pressão e temor, o que

revela, desde logo, a importância da temática
levada ao Legislativo e Executivo
municipais, pela OAB.
Por meio da exposição de motivos
protocolada junto à Câmara e à Prefeitura, a
OAB Cáceres anseia que o legislativo local
delibere e viabilize o projeto de lei, para que

GRAVES ACIDENTES

Juiz acata pedido de estudo para reforçar
segurança na Serra do Serra do Mangaval
Gazeta Digital

Durante pandemia, detentas de Cáceres são
assistidas com sessões virtuais de psicologia
porque sabia que poderia ajudar de alguma
forma as pessoas com o objetivo de fazerem
acreditar, que nada é impossível, que se você
for você mesma e acreditar na sua
capacidade, você fará o que quiser sem temer
mal algum e se você tiver medo, que seja de
você mesma.
Na sociedade tento no máximo
possível desenvolver ações sociais para
melhoria da vida das pessoas menos
favorecidas, acredita que cada pessoa nasça
com um dom, e Servir é um dos meus”,
encerra Cristina.
Foto: Divulgação

N

palestras e muitas outras atividades,
envolvendo em certas oportunidades os
familiares em datas comemorativas, a
exemplo o dia das mães, objetivando sempre
despertar em cada detenta que é possível ter
uma vida digna sem voltar à criminalidade.
Cristina destaca que o seu espírito
de voluntariado foi o motivador para fazer
parte da família Rotária que em Cáceres
desenvolve um trabalho digno de
reconhecimento em várias áreas sempre
ajudando a comunidade.
“Escolhi ser psicóloga por paixão,

Foto: Arquivo

Serra do Mangaval: índice alto de acidentes
juiz federal Mauro Cesar Garcia Houve redução de 77% do número de
Patini, da 1ª Vara Federal de acidentes, segundo o DNIT.
No período de 2011 a 2013
Cáceres, atendeu parcialmente ao
pedido do Ministério Público Federal (MPF) ocorreram na BR-074, no trecho entre o Km
sobre o reforço da segurança na BR-070, em 691 e Km 696 - Serra do Mangaval -, um total
razão do alto índice de acidentes próximo à de 37 acidentes com vítimas, resultando em
40 pessoas lesionadas e 5 pessoas.
Serra do Mangaval.
Relatório Analítico de
Conforme estudo comparativo
realizado, no trecho de 5 km da serra ocorre Atendimentos realizados pelo Corpo de
uma média de 24 acidentes por km, enquanto Bombeiros indica a periculosidade do trecho
no restante da rodovia, apenas 3. A ação foi conhecido como Serra do Mangaval,
assinada na semana passada. Conforme narra atribuindo à existência de uma cadeia de
o documento, o Ministério Público Federal morros que criam diversos aclives e declives.
Apesar das medidas do DNIT, o
(MPF) havia instaurado procedimento com
objetivo de apurar a segurança do tráfego da magistrado entendeu que é necessário
BR-070, a partir da demanda da comunidade realizar um novo estudo técnico, com por um
local. No entanto, o Departamento Nacional engenheiro com notável conhecimento e
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) experiência no campo de engenharia de
respondeu que foram instalados radares fixos trânsito. “Diante das estatísticas de
em dois locais ao longo do trecho, além de f r e q u e n t e s m o r t e s n o l o c a l , t u d o
defensas metálicas e sinalização horizontal e devidamente comprovado documentalmente
pela parte autora, trazendo segurança e
vertical, no segundo semestre de 2014.
Porém, as medidas não foram fundamentação mais que o suficiente para
suficientes para obter um nível satisfatório uma determinação coercitiva por parte da
de prevenção a novos acidentes, por conta do Justiça Federal, há que se determinar a
imediata análise técnica do trecho e
excesso de velocidade dos condutores,
especialmente veículos pesados. Sobre a implementação de medidas de segurança”,
possibilidade de duplicação da via, o escreveu.
Julgando parcialmente procedente
departamento informou que estava
realizando um estudo de viabilidade técnica o pedido, ele determinou a elaboração do
estudo técnico no prazo de 60 dias, além da
do local.
Eles alegam ainda que no execução das medidas necessárias e
segmento central da Serra, foram instalados recomendadas pelo engenheiro, também em
mais radares, totalizando 8 equipamentos. 60 dias após sua conclusão.

O

PSICÓLOGA DO AMOR

Da Redação
esse tempo de pandemia, a
solidariedade vem ajudando a
mover correntes de apoio em
diferentes áreas. Em Cáceres, por exemplo, a
psicóloga Cristina Ferreira da Silva, que
atende no consultório situado a Rua 06 de
Outubro, nº 160, também se dedica
voluntariamente a prestar atendimento na
Cadeia Pública Feminina, trabalho esse
iniciado através do Conselho da
Comunidade de Cáceres - MT ainda quando
cursava a graduação e hoje dá continuidade
como forma de agradecimento pela
realização da profissão que escolheu e que
acredita ser seu maior dom.
Na cadeia o trabalho foi
desenvolvido por um ano em conjunto com a
psicóloga Suely de Abreu, que por motivos
particulares se afastou. Mas ela percebeu o
quanto era importante a continuidade do
projeto, bem como a necessidade de um
profissional atuando na Unidade Penal, foi
quando tomou a decisão de continuar com o
trabalho que tem como principal objetivo
devolver a autoestima e a qualidade de vida
para as mulheres que são excluídas da
sociedade por cometerem algum tipo de
crime.
Segundo Cristina, inicialmente o
trabalho era realizado de forma presencial
com sessões semanais, mais devido à
pandemia o atendimento havia sido suspenso
por um período, mas foi retomado com
sessões virtuais pelo Skype.
A reportagem do JCC, Cristina
revelou que além dos atendimentos,
desenvolve em conjunto com a direção

os profissionais de saúde sejam amparados
em seu exercício profissional e compensados
por atuarem bravamente no enfrentamento
da pandemia, que é considerado hoje, o
maior desafio em matéria de saúde pública
do nosso século.

Sessão virtual realizada por Cristina
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GRILEIROS

A polícia foi acionada pela vítima, proprietária da fazenda

PM e PJC prendem quadrilha por
invadir fazenda a tiros em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Foto: PMMT

atirando contra ele, levando
seus pertences.
Na fazenda, os policiais
identificaram a porta da
residência com sinais de
arrombamento e até uma
garrafa de café quebrada na
área do imóvel.
Foi identificado que as
pessoas ficam em dois sítios de
propriedade de outro
fazendeiro da região.
Durante a diligência, a
polícia localizou todos os
materiais e objetos subtraídos
da propriedade da vítima como

macacos hidráulicos,
motosserra, redes de dormir,
barras de ferro de roscas,
tambor de plástico, plantadeira
manual dentre outros objetos.
Ainda dando sequência
as buscas, desta vez, em outro
sítio, os policiais prenderam
cinco pessoas, inclusive o
dono da fazenda, todos foram
reconhecidas pela vítima como
autores do crime.
O grupo foi preso em
flagrante, todo o material
levado na ação criminosa foi
recuperado.

FIM DA LINHA

Gefron apreende 221 tabletes de entorpecentes
após confronto com traficantes na fronteira
Da Redação
Material levado na ação criminosa

U

ma ação conjunta
entre policiais
militares e civis em
Cáceres, deteve um grupo de
grileiros que invadiu uma
fazenda efetuando disparos de
arma de fogo e levando
diversos objetos do local, na
noite de terça-feira (21), na

zona rural do município. Cinco
homens foram presos por
crimes contra a paz pública,
rixa, formação de quadrilha,
receptação e posse de arma de
fogo e ameaça.
A polícia foi acionada
pela vítima, proprietária da
fazenda, que relatou que os

suspeitos são grileiros e
invasores que arrombam
portas, dão tiros para o alto e
saem levando materiais de
construção, ferramentas e
outros objetos das fazendas. A
vítima relatou que não foi a
primeira vez que o grupo
invadiu sua propriedade e entra

P

olicias do Gefron
apreenderam 221
t a b l e t e s d e
entorpecente, durante
patrulhamento na MT 265,
região dos Buritis em Porto
Esperidião. De acordo com os
policiais, ao perceberem
movimentação suspeita em
uma propriedade rural se
aproximaram para
averiguação e foram
surpreendidos com disparos de
arma de fogo.
De imediato foi
revidado a injusta agressão,
vindo os traficantes a
evadirem-se do local, fugindo
por uma área de mata fechada.

Quando a equipe
policial chegou no local onde
os suspeitos estavam, foi
encontrado o entorpecente,
sendo 200 tabletes de cocaína e
21 de maconha.
A apreensão ocorreu na
segunda-feira,20, durante
Operação Hórus/Vigia.
Além da droga foi
apreendido uma caminhonete
Toyota Hilux de cor branca
também abandonada pelos
suspeitos.
A droga e o veículo
foram encaminhados até a
Delegacia de Fronteira
(Defron) em Cáceres, para as
devidas providências.
Foto: Gefron

Droga tirada de circulação pelo Gefron
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DOCE VITÓRIA

Aos 18 anos, com quase um ano de empresa Maria Clara ganhou um concurso nacional da Cacau Show

Jovem empreendedora de Jauru
vence concurso da Cacau Show
M
Assessoria

aria Clara Della Chiesa
Albéforo sempre soube
que queria trabalhar com
doces e bolos. Aos 12 anos ganhou
uma máquina de cupcakes e os
primeiros ingredientes da mãe.
Quando percebeu já vendia 300
cupcakes por semana na escola. Aos
17 anos surgiu a oportunidade de
participar do Projeto Educação
Empreendedora do Serviço de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas em
Mato Grosso (Sebrae MT) em
parceria com a Apoena Mineradora.
Por meio do programa, que incentiva
o empreendedorismo em jovens,
nascia a Dolci Cakes. Hoje aos 18
anos, com quase um ano de empresa
ela ganhou um concurso nacional da
Cacau Show.
Segunda a jovem
empreendedora o concurso lançado
em comemoração ao Dia Mundial do
Chocolate – comemorado no último
dia 09 de julho – exigia dos
participantes uma receita criada com
chocolates da marca.
“Durante o projeto conheci a
história inspiradora do Alexandre
Costa (Fundador da Cacau Show) e
como ele aos 17 anos iniciou a sua
trajetória no mundo dos chocolates.
Passei a acompanhá-lo no Instagram
e vi a postagem sobre o concurso.
Logo quis participar. Como era um
sábado e já estava tudo fechado, dei
um jeito e consegui os chocolates da
marca e me inspirei em um pé de
amora que tenho no fundo do quintal
para preparar a receita de Crostata
com ganache de chocolate”, conta.
Após o preparo era
necessário tirar uma foto e postar
juntamente da receita no Instagram.
“Como não tenho uma mesa bonita,
pegamos uma porta de guarda roupa,
levamos para o quintal e usamos
como mesa improvisada. Esperamos
o sol nascer no outro dia e lá por 7
horas da manhã tiramos as fotos para
aproveitar a luz do dia. Acho que
foram umas 300 até encontrar a que
mais gostamos. Na terça-feira o
Alexandre divulgou em seu
Instagram que eu havia ganhado. A

Maria Clara, grande vencedora do concurso

alegria foi muito grande”, relembra.
Maria Clara destaca que ficou muito
feliz com o prêmio, uma cesta com
chocolates da marca no valor de R$
250,00 reais, porém o mais
importante é o reconhecimento. “É
muito legal ver a mensagem do
Alexandre, alguém que admiro me
parabenizando. Além disso, toda a
repercussão positiva que ganhei. Por
conta do concurso ganhei vários
seguidores e isso está ajudando a
alavancar as vendas”, pontua.
O sucesso alcançado pela
jovem empresária é motivo de
orgulho de todos que participam do
projeto destaca a gestora estadual do
Programa de Educação
Empreendedora do Sebrae em Mato
Grosso, Kristianny Arruda.
“É muito gratificante ver que
através do empreendedorismo os
jovens conseguem transformar suas
vidas e a sociedade. Ao mesmo
tempo que com seus exemplos de
comprometimento servem de
inspiração para muitos outros jovens.
E a Educação Empreendedora vem
para auxiliar na evolução destes
jovens ao ampliar a visão destes
comportamentos que eles podem
desenvolver”, reforça.

Mesmo pensamento da
consultora em Comunicação e
Comunidades da Apoena
Mineradora, Roseli Rodrigues. “O
prêmio recebido pela Maria Clara é a
confirmação de que estamos no
caminho certo ao investir na
Educação. Todos estão muito
satisfeitos com a parceria firmada
com o Sebrae. E sem o apoio desta
renomada instituição, não seria
possível obter resultados tão
maravilhosos e de impacto com
transformação social. Ao iniciar o
programa em 2018, imaginávamos
que colheríamos os frutos no médio,
longo prazo. E logo em seguida a
Maria Clara nos surpreende de
maneira tão especial”, afirma.
Despertar - O sucesso alcançado por
Maria Clara é fruto do trabalho
iniciado no Projeto Educação
Empreendedora. A jovem participou
em 2019, na Escola Estadual 14 de
Fevereiro, em Pontes e Lacerda do
curso voltado ao ensino médio,
chamado de “Despertar”. O objetivo
é despertar nos jovens a
predisposição para empreender.
Prepará-los para que vivenciem
aspectos da cidadania enquanto fator
de responsabilidade social e possam

BENEFÍCIO

Operadoras ficam proibidas de cortar energia
de famílias de baixa renda até o fim do ano

G1

A

Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel) proibiu nesta
terça-feira (21) o corte de
energia elétrica de famílias de baixa
renda, por falta de pagamento. A medida
valerá até o fim do ano. A regra já tinha
sido definida, mas só tinha validade até o

fim de julho.
A diretoria da agência
reguladora decidiu estender essa norma
até o fim do estado de calamidade
pública pela pandemia do coronavírus,
decretado pelo Congresso Nacional e
válido até 31 de dezembro. Essa
Foto: Ilustrativa

Medida vale só pra família de baixa renda

prorrogação só vale para os
consumidores enquadrados como
"baixa renda", beneficiados pela Tarifa
Social de Energia Elétrica.
Para as demais residências e
para imóveis comerciais, o prazo de 31
de julho está mantido. A primeira regra
sobre o tema foi definida em março.
Naquele momento, a Aneel também
autorizou as distribuidoras de energia a
emitir as faturas com base no consumo
médio dos 12 meses anteriores, ou na
leitura feita pelo próprio consumidor – a
ideia era evitar que os técnicos das
concessionárias entrassem nas casas.
Nesta terça, a Aneel também
aprovou um calendário de retomada de a
partir de 1º de agosto, desde que haja
aval das autoridades locais de saúde. A
lista inclui o atendimento presencial e a
entrega da fatura impressa.
Até o dia 31 de agosto, as
empresas também devem retomar os
serviços solicitados pelos
consumidores, como ressarcimento por
danos em equipamentos.

contribuir para uma mudança sócio
econômica e de desenvolvimento de
futuros profissionais. Durante 22
encontros presenciais os alunos
aprenderam a parte teórica,
realizaram atividades de campo e ao
final se apresentaram na feira do
empreendedor.
“O projeto mudou a minha
vida. Os professores me inspiraram e
ajudaram a realizar esse sonho. Foi lá
que dei o pontapé inicial para minha
empresa. Enquanto outros alunos
montavam um plano de negócios
fictício, eu criei a Dolci Cakes,
desenvolvi a minha logo, que até
hoje utilizo, identifiquei meu público
alvo, defini o que iria vender, entre
outros pontos”, destaca.
Ta m b é m a p r e n d i q u e
empreender é correr riscos, mas que
pode ser extremamente gratificante.
“Tinha medo de começar por que não
sabia como, mas com auxílio do
projeto, no dia 08 de agosto de 2019,
tirei minha ideia do papel e não me
arrependo. Esse quase um ano de
empresa foi de muito aprendizado,
mas se não tivesse me arriscado
nunca teria participado do
concurso”, reforça. Após o término
do ano letivo em 2019, a
empreendedora recebeu três
propostas de emprego em Pontes e
Lacerda, para revender seus doces,
porém preferiu continuar com a
Dolci Cakes em Jauru (a 425 Km de
Cuiabá) para conciliar com os
estudos. “Atualmente, além da
empresa, estudo para entrar na
faculdade de Nutrição. Como mudei
de cidade, precisei começar do zero,
mas graças a Deus tudo deu certo”.
Pandemia - Assim como outros

empresários, Maria Clara também
precisou se reinventar durante a crise
gerada pela pandemia do
coronavírus. Com a queda na
encomenda de bolos de aniversário,
sua principal fonte, foi necessário
atrair novos clientes e a estratégia
escolhida foi a divulgação de foto de
suas criações nas redes sociais.
“Eu trabalho muito por
encomenda, o que me dá a
flexibilidade para conciliar meus
estudos com o trabalho, mas com a
pandemia vi a quantidade de pedidos
de bolos cair. Por isso lembrei dos
ensinamentos do projeto e me
movimentei para atrair novos
clientes. Comecei a utilizar o
Instagram, a focar em fotos, a vender
novos produtos como bolo de potes e
outros doces. E o retorno começou a
aparecer, principalmente após
ganhar o concurso. No último fim de
semana tive a encomenda de sete
bolos, mostrando como a
repercussão tem sido positiva”,
afirma. Para o futuro a jovem
empreendedora quer continuar a se
profissionalizar. “Infelizmente aqui
na minha região não tem nenhum
curso voltado para a área de
gastronomia ou confeitaria, então
aprendi muita coisa sozinha, em
livros de receitas, com cursos online,
colocando a mão na massa e
experimentando. E agora quero
investir cada vez mais na minha
capacitação. Eu sei que quero fazer
uma faculdade que tem a ver com
essa minha área e no momento a
Nutrição é o meu objetivo. A certeza
que tenho é que quero continuar a
crescer e quem sabe no futuro ser
referência na minha área”, finaliza.

«LEI SECA»

Fiscais autuam estabelecimentos
que vendiam bebidas alcoólicas
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres através da
Fiscalização de Obras e Postura,
autuou nesta quarta-feira, 22 de
julho, dois estabelecimentos em
descumprimento a “Lei Seca” que
estavam comercializando bebidas
alcoólicas.
Os dois estabelecimentos, um
localizado no bairro Monte Verde e
outro no Santa Izabel, tiveram que pagar
uma multa no valor de R$ 1.045,00, um
salário mínimo, como está explicita no
Decreto N 370 Art. 7. A equipe está
dividida em dois grupos, uma durante o

dia e a outra durante a noite e conta
também com a vigilância sanitária para
poder atender toda a demanda. O
Gerente de Fiscalização, Emerson
Flores, agradece a ajuda que recebe com
denúncias através do Disque Covid e
complementa “essa atitude da
população é muito importante e vem nos
ajudando muito a realizar nossa
fiscalização.”
O Prefeito Francis Maris
agradece ao corpo fiscalizador e pede
para que a população continue em casa e
respeite todos os decretos.
Foto: Assessoria

Fiscais em operação de fiscalização
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NOVO CALENDÁRIO

O Operário já estreou no certame nacional e precisa correr atrás do prejuízo, já que foi goleado por 4 a 0 pelo Foz de Cataratas (PR), ainda no mês de março

CBF atualiza calendário e Operário prepara
para reestreia no Brasileiro Feminino A-2
A

Luan Cordeiro/SN

Foto: Arquivo

CBF divulga novo calendário

TREINAMENTO

Cuiabá garante estádio de Rondonópolis para
estreia na Série B, mas depende de decreto
Marco Stamm/SN

O

Cuiabá, que se organizou
para treinar durante a
pandemia do novo
Coronavírus e que foi o único time
de Mato Grosso a manter todos seus
compromissos com os atletas, vive
uma situação crítica antes do
reinício da temporada. Com
previsão de estreia na Série B do
Campeonato Brasileiro contra o
Brasil de Pelotas para 7 ou 8 de

Agosto, o Dourado ainda não tem
um estádio para mandar o jogo e
está proibido de utilizar o seu
centro de treinamento para se
preparar coletivamente, devido ao
lockdown na capital. A diretoria do
Dourado tenta conseguir liberação
da Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) para utilizar a Arena
Pantanal, que está parcialmente
ocupada com o Centro de Triagem
Foto: Arquivo

Estádio municipal Luthero Lopes
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Covid-19. A entidade gestora do
futebol no Brasil entende que há
risco de contaminação e evita a
realização de partidas em estádios
que atendam pacientes com
Coronavírus. Um plano B já está
garantido.
O clube tem o aval da prefeitura de
Rondonópolis para utilizar o
estádio municipal Luthero Lopes. A
data está reservada para os dias 7 ou
8 de agosto, mas a autorização para
a realização do jogo depende de
como estará, no dia da partida, o
decreto municipal que restringe as
atividades comerciais. Hoje as
atividades coletivas estão proibidas
na cidade.
A falta de local adequado
para treinamento também é outro
problema que assombra o Dourado.
Por determinação judicial, Cuiabá
está em lockdown desde o final de
junho e os treinamentos presenciais
foram interrompidos, inclusive
com multa de aproximadamente R$
600 aplicada ao clube por
descumprimento da regra. Desde
então, os atletas voltaram a treinar
em casa com acompanhamento da
comissão técnica.

Confederação Brasileira
de Futebol deliberou o
novo calendário de
competições femininas na
temporada.
O documento atualizou as
datas bases do Brasileiro Série A1, Série A-2, Sub-18, Sub-16 e
etapa Brasil do Festival Sulamericano da Juventude Sub-14.
Outros certames organizados pela
FIFA e Conmebol ainda seguem
indefinidos.
Único representante
feminino de Mato Grosso no
cenário nacional, o Operário
Futebol Clube, que está no grupo
D, voltará a campo pela Série A-2
no dia 28 de outubro, diante do
Atlético (GO) fora de casa. O
próximo compromisso é contra o
Serc (MS), em 1º de novembro.
Na sequência, a equipe
visita o América (MG), no dia 8 de
novembro. O último compromisso
pela fase de grupos é contra o
Juventus (SP), em casa, em 14 do
mesmo mês. O Operário já estreou
no certame nacional e precisa
correr atrás do prejuízo, já que foi
goleado por 4 a 0 pelo Foz de
Cataratas (PR), ainda no mês de

março. O confronto foi na cidade
de Foz de Iguaçu.
Seguindo o regulamento
de 2019, os 36 times do Brasileiro
Feminino A-2 2020 estão
divididos em seis grupos com seis
equipes em cada.
Os jogos da primeira fase
serão disputados em turno único e,
ao final, os dois melhores
colocados e os quatro melhores
terceiros seguirão para a fase
seguinte.
Os confrontos das oitavas
de final serão definidos por sorteio
a ser realizado na sede da CBF e
acontecem nos dias 22 e 28 de
novembro. As fases eliminatórias
serão disputadas em formato de ida
e volta, sem o critério do gol
qualificado. Portanto, em caso de
empate, o classificado será
conhecido nos pênaltis.
As quartas de final estão
previstas para os dias 6 e 12 de
dezembro. Já às quatro equipes que
chegarem na fase semifinal,
disputadas em 10 e 17 de janeiro de
2021, estarão promovidas para o
Brasileirão Feminino A-1 2021.
A grande final do certame
será em 24 e 31 de janeiro.
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No rol dos aniversariantes o amigo de
longas datas Ibraim Atala, que recebe o
carinho da companheira Alzira (foto),
familiares e amigos. Que hoje você possa
apagar as velas e deletar o que não deu
certo, pois hoje é dia de renascer. Desejo
muita paz, alegria e saúde para você
sempre! Feliz aniversário!

*********************
By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Lua fora de curso em Leão até
às 20h40 pede atenção e
cuidados redobrados com
mal entendidos,
especialmente se estiver
envolvido em um romance.
As energias do dia pedem cuidados consigo
mesmo, para elevar sua autoestima. Procure
executar atividades que envolvem seu
corpo, suas emoções e sua mente.

Lua fora de curso em Leão até
às 20h40 pede atenção e
cuidados com mal entendidos
entre amigos ou entre colegas
de uma mesma equipe de
trabalho. Não é hora de
começar nada, nem um novo projeto, nem
uma nova amizade, que promete confusões.
O dia é bom para dedicar-se às atividades de
relaxamento e/ou meditação em grupo.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com situações que
envolvem sua casa e o
relacionamento familiar.
Pode haver mal entendidos,
que devem ser deixados para serem
solucionados no dia seguinte. Não é hora
de começar uma reforma e nem de colocar
um imóvel à venda.

Lua fora de curso em Leão até
às 20h40 pede atenção e
cuidados com mal entendidos
entre colegas de trabalho. O
dia não é apropriado para
começar nada e nem
envolver-se com a apresentação de um novo
projeto ou palestra. Adie também, mas
somente até amanhã, qualquer pedido de
aumento ou promoção.

Lua fora de curso em Leão até
às 20h40 pede atenção e
cuidados redobrados com a
comunicação, pois pode haver
mal entendidos. Não é um
bom momento para marcar
uma primeira reunião de negócios ou para
negociar um acordo. Adie a assinatura de
qualquer documento importante ou
concretização de contratos.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com o excesso de
estudos e dedicação a um
projeto específico. Se puder,
tire este dia para descansar e dedicar-se
somente à sua vida espiritual, com
atividades e rituais religiosos e/ou
espiritualistas. Medite e coloque as
leituras em dia.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com as finanças.
Não é um bom momento
para qualquer atividade que
envolva seu dinheiro, como assinatura de
novos contratos, primeira reunião para
discutir um novo projeto, pedir um
financiamento ou começar um novo
investimento.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com algumas
confusões e mal entendidos,
que podem comprometer
seu equilíbrio emocional. O dia pede
distanciamento de tudo e de todos,
reflexão profunda e cuidados consigo
mesmo. Procure, acima de tudo, relaxar e
descansar.

Lua fora de curso em seu
signo até às 20h40 pede
atenção e cuidados consigo
mesmo. O dia pede que
deixe para amanhã, todo e
quaquer tipo de atividade
estressante, especialmente no trabalho. O
dia pede acolhimento, carinho, cuidados
com a saúde global, meditação, leituras
leves, relaxamento e descanso.

Lua fora de curso em Leão até
às 20h40 pede atenção e
cuidados com mal entendidos
e confusões nos
relacionamentos, pessoais ou
profissionais. O dia pede
distanciamento da vida social, mesmo que
através das redes ou de amigos mais
próximos. O dia é ótimo para descansar e
cuidar de si mesmo.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com suas emoções
e saúde do corpo e mente. O
dia pede que você se
distancie de tudo e de todos.
Procure envolver-se com atividades que
unam mente e corpo, como o yoga, a
meditação e afins. Dia ótimo para
descansar e relaxar e mente.

Lua fora de curso em Leão
até às 20h40 pede atenção e
cuidados com sua energia
vital, que certamente, estará
mais baixa durante todo dia.
Evite atividades estressantes,
diminua o ritmo e, se puder, tire este dia
para descansar. Seu campo de energias
pede cuidado, portanto, procure envolverse com atividades que unam mente e corpo.

Sempre atentos as notícias da Princesinha nas páginas do JCC
o finess casal João Guilherme Turini e Fernanda Cavalari,
proprietários da Óticas Karol. Grande abraço ao casal e toda
a equipe com votos de uma excelente quinta-feira.

Esta coluna aplaude a atitude da vice prefeita Eliene Liberato
Dias e do médico Dr. Renato Roberto Freire Rostey pela
excelente Live: Entendendo e Cuidando de Pessoas com
Covid-19. Muito esclarecedora com informações de grande
valia para a sociedade cacerense. A vocês nosso
reconhecimento.

Festejou dois aninhos de pura gostosura
e com direito a apagar velinha, a
princesinha Isis, filha de Stevan Peres e
Géssica França. Que Papai do Céu
derrame bençãos de saúde e que essa
data possa ser comemorada por muitos e
muitos anos.

Parabenizamos Marcia Cristina Dal Toé
pela passagem de mais uma primavera. Que
o tempo seja sempre o seu melhor parceiro,
trazendo equilíbrio e sabedoria que lhe
darão a receita ideal para viver a vida. Muita
saúde, amor, paz, fé, esperança, alegria e
prosperidade, são os nossos desejos.

