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NOVOS TEMPOS

Catedral São Luiz retoma missas
com 4 celebrações aos domingos
Foto: Reprodução

As igrejas católicas de Cáceres retomaram as missas presenciais
nesta semana. Entre as medidas de segurança adotadas estão a restrição de
permanência no local de idosos e pessoas que integram o grupo de risco
para o novo coronavírus (Covid-19), além de várias outras medidas de
prevenção. Página 03

APROVADO

Vereadores aprovam em duas sessões
contas de 2018 da gestão Francis Maris
Foto: Assessoria

Sessões aconteceram nos dias 21 e 26 de maio
Padre Evandro (detalhe) explica as medidas a serem seguidas

ERRO DE IDENTIFICAÇÃO

Troca de corpos no Hospital São Luiz em Cáceres gera
indignação aos familiares e justiça autoriza exumação
O corpo de uma senhora que
estava internada com problemas
respiratórios e suspeita de Covid-19 foi
trocado pelo de um homem de 66 anos
que deu entrada na unidade hospitalar
com problemas cardíacos. O fato
aconteceu nesta terça-feira,26, no
Hospital São Luiz em Cáceres, onde os
dois estavam internados.

Os vereadores da Câmara Municipal de Cáceres aprovaram, em
Sessões Extraordinárias realizadas nas manhãs de quinta-feira (21) e terçafeira (26), as contas de 2018 do Prefeito Municipal. O primeiro turno
aconteceu em Sessão Extraordinária no dia 21 de maio, às 11 horas da
manhã. Página 04

MÃOS A OBRA

Com investimento de R$ 300 mil, Escola
Onze de Março passa por manutenção
Foto: Christiano Antonucci

Familiares registraram BO
contra o Hospital São Luiz

Página 03
Escola passa por reestruturação e reforma

COLAÇÃO DE GRAU

Unemat antecipa formatura de
trinta acadêmicos de medicina

Interditada a mais de um ano por conta de uma cratera que se abriu
no meio de uma das salas de aula, provocada de acordo com o estudo pelo
grande volume de chuvas, o que na época ocasionou o afundamento de
todo o piso, a Escola Estadual Onze de Março, passa por recuperação e
reforma total no prédio. Página 04

REFORÇO

Foto: Divulgação

Seguindo a Medida Provisória nº
934, a Portaria do Ministério da Educação
nº 383, e o Parecer favorável nº 94/2020,
do Conselho Estadual de Educação (CepsCEE/MT), a Universidade do Estado de
Mato Grosso vai realizar hoje a colação de
grau antecipada de 30 acadêmicos de
Medicina, cerimônia acontece as 15h na
sede da Reitoria.

Governo equipa bombeiros em Cáceres
por indicação do deputado Moretto
A entrega dos
equipamentos aconteceu
na manhã desta quintafeira (28), na 2ª
Companhia Independente
de Bombeiro Militar (2ª
CIBM) em Cáceres. Por
indicação do deputado
Valmir Moretto, a 2ª
CIBM,
recebeu
equipamentos do
Governo do Estado.
Página 06
Viaturas e equipamentos foram entregues a 2ª CIBM

Cerimônia será transmitida pela
plataforma do facebook da instituição

Página 03
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A escolha, o conflito e o erro

Frente à paz estéril do mundo, Papa
celebra a plenitude da paz do Senhor
Durante a Missa, o Papa Francisco
contrapôs a paz do mundo à paz do Senhor.
Enquanto a paz do mundo é uma paz narcisista,
que visa apenas a si mesmo e que é provisória e
estéril, a paz do Senhor é gratuita e permite
começar a viver o céu.
Em sua homilia, o Santo Padre explicou
que “antes de partir, o Senhor saúda os seus e
concede o dom da paz, a paz do Senhor: 'Deixovos a paz, a minha paz vos dou; não vo-la dou
como o mundo a dá'. Não é uma questão de paz
universal, essa paz sem guerra que todos
queremos que haja sempre, mas paz de coração,
paz de alma, paz que cada um de nós tem dentro
de si”.
No Evangelho, o Senhor enfatiza que
não dá paz como o mundo. Então, o Papa se
perguntou: “Como dá a paz o mundo e como a
dá o Senhor? Serão pazes diferentes? Sim, são.
O mundo dá-te paz interior, estamos a falar
disto, da paz da tua vida, deste viver com o
coração em paz. Dá-te paz interior como uma
tua posse, como algo que é teu e te isola dos
outros, mantém-te em ti mesmo, é uma
aquisição tua: eu tenho paz. E sem perceber,
fechas-te nesta paz”.
“É uma paz para ti, para cada um; é uma
paz sozinha, é uma paz que te deixa calmo, até
feliz. E nesta tranquilidade, nesta felicidade,
põe-te a dormir um pouco, anestesia-te e faz-te
ficar contigo mesmo numa certa tranquilidade.
É um pouco egoísta: paz para mim, fechado
dentro de mim. É assim que o mundo a dá. É
uma paz dispendiosa porque temos de mudar
constantemente os instrumentos da paz: quando
uma coisa te entusiasma dá-te paz, depois acaba
e tens de encontrar outra... É dispendiosa porque
é provisória e estéril“.
Em vez disso, “a paz que Jesus dá é algo
mais. É uma paz que vos põe em movimento:
não vos isola, põe-vos em movimento, faz-vos ir
ter com os outros, cria comunidade, cria
comunicação. A paz do mundo é dispendiosa, a
paz de Jesus é gratuita, é grátis; é um dom do
Senhor: a paz do Senhor. É fecunda, leva-nos
sempre em frente”.
“A paz do Senhor é aberta, para onde Ele foi,
aberta para o Céu, aberta para o Paraíso. É uma
paz fecunda que se abre e também leva outros
contigo para o Paraíso”, reforçou Francisco.
Por isso, o Papa convidou “a refletir um
pouco: qual é a minha paz, onde encontro a paz?
Nas coisas, no bem-estar, nas viagens - mas
agora, hoje, não se pode viajar-nos bens, em
muitas coisas, ou será que encontro a paz como
um dom do Senhor? É preciso pagar pela paz, ou
recebo-a gratuitamente do Senhor? Como é a
minha paz?”.
“Quando me falta alguma coisa, fico
zangado? Esta não é a paz do Senhor. Esta é uma
das provas. Estou tranquilo na minha paz,
adormeço? Não é do Senhor. Estou em paz e
quero comunicá-la aos outros e levar algo em
frente? Esta é a paz do Senhor!".
“Mesmo em tempos negativos e difíceis, esta
paz permanece em mim? É do Senhor. E a paz
do Senhor é fecunda também para mim, porque
é cheia de esperança, isto é, olha para o Céu".
“Esta paz que Jesus nos dá, é uma paz
para agora e para o futuro. É começar a viver o
Céu, com a fecundidade do Céu. Não se trata de
anestesia. A outra, sim: anestesia-te com as
coisas do mundo e quando a dose desta anestesia
acaba, procuras outra paz, outra, e outra... Esta é
uma paz definitiva, fecunda e até contagiosa.
Não é narcisista, porque olha sempre para o
Senhor. A outra faz com que olhes para ti, é um
pouco narcisista". O Papa Francisco concluiu
sua homilia pedindo "que o Senhor nos conceda
esta paz cheia de esperança, que nos torna
fecundos, que nos torna comunicativos com os
outros, que cria comunidade e que olha sempre
para a paz definitiva do Paraíso"
___***AciDigital

Quando estou em um bar, concordo
com aquele que estiver falando mais alto.
Quando estou ouvindo discussão sobre
time de futebol, concordo com os mais
insanos.
Quando vejo briga entre o forte e o fraco,
concordo com o fraco, ao mesmo tempo,
que não tiro a razão do forte. Quando ouço
briga de marido e mulher, concordo com os
dois.
Quando vejo a radicalidade conflitar com
interesses escusos, não posso concordar
com nenhum dos dois.
Se a vida é feita de escolhas, está
em minhas mãos concordar com isto ou
aquilo, contudo existem conflitos que nos
obrigam a concordar com coisas que não
aceitamos, ou nos forçam a tomar partido
sem nos consultar, e há os que não
concordamos sequer com a existência
deles. Se por um lado, as escolhas são
opcionais, por outro os conflitos são
intrínsecos ao ser humano. Ouso pensar
que não haveria evolução sem uma boa
dose de conflitos, pois dele nasce a
necessidade da articulação para o
convencimento e do pensamento. O
raciocínio se desenvolve a partir da
exigência e da necessidade de resposta ao
conflito entre o desconhecido e a razão.
O ser humano, portanto, é um ser
que a partir de sua origem, está em
permanente conflito. O fato é que existem
pessoas abençoadas outras, nem tanto, que
estão em permanente conflito. Difícil dar
ou tirar a razão delas, apenas pelo fato do
permanente estado de conflito. Metidos em
embates estão aqueles que puxarão a
evolução da espécie humana, e aqueles que
querem negar a necessidade de raciocinar.
De qualquer maneira não podemos lhes
tirar o direito da liberdade de expressão.
Quero passar rapidamente pelos
espectadores, que incapazes de criar e
desenvolver raciocínio próprio, juntam-se
a torcida de um dos lados, e fogem dos
conflitos pelo simples fato de não precisar
se incomodar ou raciocinar. Assim, por
conveniência não dão razão para nenhum
dos lados e tomam partido do que lhes
convenha para benefício próprio.
Discordar com os dois lados de um
conflito exige opinião própria e
enfrentamento, não apenas de um dos
lados, mas dos dois ao mesmo tempo.
Indicar erro, requer confiança, ao mesmo
tempo que chama para si o destino de um
conflito, do qual se poderia muitas vezes,
passar despercebido. O Brasil, se não fosse
a pandemia que nos entristece, estaríamos
vivendo um momento de ouro. A história
deverá contar, mas com certeza havia
muitas décadas que não experimentávamos
um momento tão próspero e tão rico para
nossa evolução. O conflito de ideias com a
participação maciça de personagens cultos
e ignorantes, honestos e corruptos,
inteligentes e medíocres, honrados e
presidiários, bandidos de toga e de cela,
trabalhadores formais ou informais, jovens
e aposentados. Enfim uma sociedade em
ebulição e confronto de ideias que sem
qualquer dúvida nos levaria a uma

evolução.
O triste neste momento é que o
conflito ganhou força, tamanho e
entusiasmo tais que empalideceram a
razão, e no instante que ele se instala, surge
um mal maior e comum a todos, uma
pandemia que coloca a sociedade em risco,
contudo, o combate continua, a pandemia
fica em segundo plano e é nessa hora que
todos perdem a razão.
S u rg e m o s a m i g o s d o r e i
interessados, apenas com seus negócios e
criam o dilema: morrer pela doença ou pela
fome? A partir disso é criada a narrativa do
desemprego, da falência das empresas, da
insegurança, da catástrofe econômica que
prevalecem sobre a morte. Embaralharam
–se as premências e ignora-se a questão da
pandemia. Há dezenas, centenas e milhares
de opiniões, que emanam nas redes sociais
como verdades absolutas, criando uma
insegurança na população, ao mesmo
tempo em que dão razão a quem “possa
interessar”.
Interesses pessoais afloram em
personagens que almejam o poder
tornando-os cegos, na busca de
oportunidades que possam alçá-los a postos
mais altos. Grupos que se criaram à sombra
dos poderes, tornam-se sanguessugas
destes e veem na catástrofe a sua tábua de
salvação. Poderes constituídos perderam a
moral e passaram a ser usados como
verdadeiros balcões de negócios, tomando
parte em um dos lados e induzindo a um
desfecho pela eliminação do lado oposto.
Neste momento o foco do combate ao mal
comum é perdido e se acirram picuinhas às
margens do problema maior. Na tentativa
de prejudicar um dos lados do conflito,
votações foram feitas, não para ajudar, mas
pelo contrário, para criar embaraços.
Decisões emanadas da corte maior,
proferidas como sentenças acusatórias, não
emanam da luz da constituição, mas sim da
cabeça do sentenciador. Aqueles, que
deveriam cobrir de informações e
orientações na prevenção da pandemia,
estão preocupados com o conflito em si, e
em outros campos de batalha.
Onde estão as preocupações com a
pandemia? Com as vidas perdidas que
poderiam ser poupadas? Com um plano
nacional de contingência? A história deverá
mostrar muito claramente o erro deste
nosso momento. Com certeza nos colocará
muito próximos aos escravocratas e
déspotas dos desprotegidos e pobres do
nosso país. Seremos apenas os senhores
que viraram as costas para um mal maior e
se ativeram ao poder, a manutenção do
status e de suas corporações em detrimento
aos mais vulneráveis. Uma população
inteira que se deixa levar como manada
entretida em disputas fúteis perante o valor
da vida. “Quando vejo a radicalidade
conflitar com interesses escusos, não posso
concordar com nenhum dos dois.”

X
DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para os clubes de Rotary de Cáceres que vem fazendo a
diferença nas ações de doação não só de alimentos, mas
de máscaras e álcool em gel visando a prevenção do
coronavírus. Na tarde de terça-feira,26, foi entregue
aos policiais da Força Tática 50 litros de álcool em gel e
100 máscaras cirúrgicas descartáveis, visando a
proteção desses profissionais que zelam pela
segurança, mesmo durante o isolamento social. Gestos
como esses merecem nosso reconhecimento.
BOLAS PRETAS

Para as pessoas que descumprem as medidas
preventivas de combate a Covid-19, a exemplo o uso da
máscara, uma medida simples que protege você e o
outro. O uso da máscara é pessoal, mas os benefícios da
utilização do EPI são coletivos: ao usar a máscara, além
de se proteger contra o vírus, a pessoa impede a
transmissão da Covid-19 aos demais, caso esteja com a
doença e ainda não saiba. Faça sua parte.
BOLAS BRANCAS

Para os professores e coordenador do curso de Nutrição
da Fapan que lançaram uma cartilha sobre alimentação
saudável nesse período de pandemia. A cartilha traz
alimentos recomendados para aumentar a imunidade.
Seu conteúdo é atraente e didático, e traz os mitos e
verdades sobre o coronavírus e a alimentação, além de
orientações, receitas e jogos educativos. Para conferir
b a s t a
a c e s s a r
o
l i n k :
https://drive.google.com/file/d/1npwBK1mT45vRA6
NIaaXfriHZv255fDp_/view?usp=sharing
BOLAS PRETAS

___***Paulo Bellincanta é pecuarista em
M a t o G r o s s o . E m a i l :
sindfrig@terra.com.br
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Para a falta de placas de sinalização. O trânsito em
Cáceres já é desordenado e sem a devida sinalização
fica ainda mais complicado. A exemplo a Rua Coronel
Ponce, quem vem na Rua da Tapagem, no cruzamento
da Rua Coronel Ponce, não tem placa de proibido virar,
na mesma situação uma quadra acima em sentido a
Avenida Getúlio Vargas. Esse problema arrasta muitos
anos, entra um e sai outro da coordenação de trânsito e a
situação continua tudo igual. Essa não é a primeira vez
que alertamos... Quem sabe quando acontecer uma
tragédia a situação não se resolva.
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NOVOS TEMPOS

Maiores de 60 anos e que pertencem ao grupo de risco, é recomendado que não participem das missas

Catedral São Luiz retoma missas
com 4 celebrações aos domingos
Da Redação

Foto: Divulgação

A

s igrejas católicas de
Cáceres retomaram as
missas presenciais nesta
semana. Entre as medidas de
segurança adotadas estão a restrição
de permanência no local de idosos e
pessoas que integram o grupo de
risco para o novo coronavírus
(Covid-19), além de várias outras
medidas de prevenção.
Mesmo com o retorno das
missas presenciais, anunciado na
terça-feira (26), a Diocese de São
Luiz de Cáceres continua
reafirmando a necessidade de
colaborar, com responsabilidade,
para a prevenção do novo
coronavírus, tomando as medidas
necessárias, considerando as
orientações e deliberações das
autoridades de saúde pública.
Assim ao retornar com as
celebrações liberadas por decreto
municipal, o Pároco Evandro
Stefanello divulgou comunicado
com todas as medidas adotadas para
retorno das celebrações durante a
semana e aos domingos, que
passarão a contar com quatro
horários de missa, a partir dessa
semana.

manter-se sentados, os Ministros
passarão coletando as ofertas e
distribuindo a comunhão. Ao
término da celebração, Padre
Evandro explicou que a saída
seguirá o protocolo do fundo para
frente e na sistemática banco a
banco.
Por conta da pandemia e
para que todas as regras de
prevenção sejam eficazes aos
domingos acontecerão 4
celebrações, as 7h, 10h, 16h e 19h.
As celebrações serão
divididas por idade. A missa das 7h
é exclusiva para pessoas acima de
50 anos e nessa celebração é pedido
aos fies que não levem crianças. A
das 10h é para o público na faixa

COLAÇÃO DE GRAU

Bancos deverão ser ocupados obedecendo o distanciamento

Entre as recomendações,
além do uso obrigatório da máscara
e higienização das mãos com álcool
em gel, será medida a temperatura
corporal, para isso será permitida a
entrada de um fiel por vez e somente
pela porta central. Outra medida
adotada é o tapete na entrada para
higienização dos calçados, o
distanciamento também deverá ser

mantido, por isso a orientação é que
em cada banco sente somente dois
fies, um em cada lado, os bancos
também estão intercalados e
marcados com uma fita sinalizadora
impedindo sua ocupação.
Outras medidas adotadas
pela diocese, acontecem durante a
celebração no momento do ofertório
e da comunhão onde os fies deverão

ERRO DE IDENTIFICAÇÃO

Troca de corpos no Hospital São Luiz em Cáceres gera
indignação aos familiares e justiça autoriza exumação
Da Redação

O

corpo de uma senhora que
estava internada com
problemas respiratórios e
suspeita de Covid-19 foi trocado
pelo de um homem de 66 anos que
deu entrada na unidade hospitalar
com problemas cardíacos. O fato
aconteceu nesta terça-feira,26, no
Hospital São Luiz em Cáceres, onde
os dois estavam internados.
Roberto Fernandes de
Souza, filho do senhor Adélio, relata
que seu pai foi internado no dia 20
de maio no referido hospital, após
sofrer um infarto e que nesta terçafeira foi comunicado do
falecimento do mesmo, sendo que
foi até a unidade hospitalar para
realizar a liberação do corpo e
contratação dos serviços funerários.
Porém após algumas horas
o agente funerário o informou que o
hospital não estava liberando o

corpo, assim diante do impasse, ele
retornou ao hospital, onde foi
informado que o corpo do seu pai
havia sido sepultado no lugar da
senhora Alaíde Rosa de Aquino,
cujo corpo ainda se encontrava no
hospital. Diante do fato chocante e
constrangedor, os familiares do
senhor Adélio João de Souza, bem
como da senhora Alaíde registraram
um Boletim de Ocorrência na
Polícia Judiciária Civil.
Já na tarde de quarta-feira, a
juíza da 5ª Vara da Comarca de
Cáceres, Hanae Yamamura de
Oliveira, diante do exposto pelas
famílias, determinou a exumação do
corpo senhor Adélio, que foi
realizado pela equipe da Perícia
Criminal, acompanhada pelo
delegado Alex de Souza Cuyabano
e familiares, no cemitério Park dos
Ipês.
Foto: JCC

etária de 40 a 49 anos, já a das 16h
para 30 anos a 39 anos e a última
celebração do dia as 19h para os fies
abaixo de 30 anos.
Já as celebrações da semana
de terça a sexta-feira segue o horário
das 18 horas e aos sábados as 19h
sem divisão de faixa etária, mas
obedecendo todas as medidas de
prevenção, respeitando a
capacidade de 30%, conforme o que
determina o Decreto municipal.
Recomenda-se ainda que os
maiores de 60 anos e que pertencem
ao grupo de risco, não participem
das missas.
De acordo com Padre
Evandro, estão todos dispensados
do preceito dominical.

Em nota o Hospital São Luiz
comunicou que abriu sindicância
para apurar o ocorrido e adotará
todas as medidas cabíveis.
No documento informou
ainda que a gestão mantém, de
forma contínua, a revisão de
protocolos de segurança e o caso
mencionado não está de acordo com
o rigor dos procedimentos do São
Luiz.
Segundo o hospital, os
familiares dos pacientes envolvidos
foram informados, imediatamente,
após identificada a situação, sendo
oferecido todo o suporte para a
resolução dos trâmites necessários.
Encerrou a nota afirmando
que o Hospital São Luiz lamenta o
ocorrido e reitera seu compromisso
com a população, amparado por
seus princípios e a busca
permanente pela qualidade,
humanização e segurança nos
serviços oferecidos.

Unemat antecipa formatura de
trinta acadêmicos de medicina

Da Redação

C

om a pandemia do novo
coronavírus, a Universidade
do Estado de Mato Grosso,
Unemat, realizará a outorga de grau
antecipada a 30 acadêmicos do
curso de Medicina. A antecipação é
amparada pela Medida Provisória nº
934 e Portaria do Ministério da
Educação nº 383, de 9 de abril de
2020, e Parecer favorável nº
94/2020, do Conselho Estadual de
Educação (Ceps-CEE/MT).
A cerimônia antecipada tem
o objetivo de liberar os novos
profissionais para reforçar as
equipes de saúde dos municípios no
enfrentamento à Covid-19, e está
marcada para hoje (29), na sede da

Reitoria, a partir das 15 horas.
A colação de grau será
presencial, seguindo todo protocolo
de segurança e distanciamento
social e só será permitida a entrada
de pessoas convidadas e
autorizadas. Para garantir o
cumprimento de todas as medidas, a
turma foi dividida em três grupos de
10 formandos cada, e serão
realizadas três cerimônias em
horários distintos, as 15h, 16h e 17h.
A formatura será
transmitida ao vivo pela plataforma
do Facebook oficial da Unemat.
Para acompanhar a cerimônia, é só
acessar:www.facebook.com/Unem
atOficial.

Foto: Reprodução

Formandos de Medicina da Unemat

Direção do HSL instaura sindicância para apurar troca de corpos
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MÃOS A OBRA

A obra faz parte do projeto de manutenção da Secretaria de Estado de Educação

Com investimento de R$ 300 mil, Escola
Onze de Março passa por manutenção
I

Redação c/ Assessoria

Foto: Christiano Antonucci

nterditada a mais de um ano por conta
de uma cratera que se abriu no meio
de uma das salas de aula, provocada
de acordo com o estudo pelo grande
volume de chuvas, o que na época
ocasionou o afundamento de todo o piso, a
Escola Estadual Onze de Março, passa por
recuperação e reforma total no prédio. A
unidade de ensino está recebendo serviços
de manutenção nas 10 salas de aula,
banheiros, cozinha, refeitório e nas
demais dependências. Para a execução da
obra, o Governo do Estado está investindo
cerca de R$ 300 mil.
A obra faz parte do projeto de
manutenção da Secretaria de Estado de
Educação (Seduc), que está realizando
intervenções na infraestrutura de várias
escolas da rede estadual.
Segundo a assessora pedagógica
de Cáceres, Eliane Andrade de Araújo
Silva, a escola Onze de Março é referência
no município, pois é a única que atende o
ensino médio. Segundo ela, toda a
sociedade cacerense será beneficiada com
a obra, pois a escola está localizada em
uma área central e consegue atender todos
os bairros do município. “Os pais estão
aliviados ao ver que a obra está em

mestres e doutores. Além disso, a escola
possui laboratórios de química, física,
biologia e informática, além de uma
ampla biblioteca e isso faz toda a
diferença, pois os pais confiam na
educação que é ofertada aqui”.
A diretora da escola, Maria José
de Oliveira, ressalta que a obra vai
beneficiar os 930 alunos do ensino médio,
que são atendidos nos três períodos.
“Estamos ansiosos pela entrega da obra
para que possamos adentrar nessa escola e

NOVA METODOLOGIA

Cáceres e mais 8 municípios de MT
aderiram as salas online do Proerd
Redação c/ Assessoria
Toda a estrutura passa por reforma

andamento e estão tranquilos porque
sabem que logo ela voltará a funcionar
com segurança para os alunos e
profissionais da educação”.
A secretária escolar, Denise
Assis Nacamoto, destaca que ver a escola,
que é pioneira em Cáceres, sendo

reestruturada é uma sensação
“maravilhosa”. Para ela, a manutenção vai
contribuir ainda mais para atrair os alunos
e os pais para a escola.
“Essa escola tem um grande
serviço prestado à sociedade. Nosso corpo
docente é formado, na maioria, por

APROVADO

Vereadores aprovam em duas sessões
contas de 2018 da gestão Francis Maris
Assessoria
s vereadores da Câmara Municipal
de Cáceres aprovaram, em Sessões
Extraordinárias realizadas nas
manhãs de quinta-feira (21) e terça-feira
(26), as contas de 2018 do Prefeito
Municipal. Respaldado no Art. 253 do
Regimento Interno da Câmara, que versa "O
projeto de decreto legislativo apresentado
pela Comissão de Economia, Finanças e
Planejamento sobre a prestação de contas do
prefeito municipal será discutido e votado
em dois turnos, assegurando-se aos
vereadores o debate sobre a matéria." O
primeiro turno aconteceu em Sessão
Extraordinária no dia 21 de maio, às 11 horas
da manhã.
Alguns vereadores alegaram que o
parecer da Comissão de Economia, Finanças
e Planejamento não havia sido enviado a eles
para apreciação, não podendo, portanto,
votar o Projeto sem o devido conhecimento.
O vereador Jerônimo Gonçalves (PSB)
relatou que, no dia 17 de fevereiro, foi
protocolado na Câmara o Processo nº16.6960/2018 contando pareceres prévios do
Tribunal de Contas do Estado (TCE) e do
Ministério Público Estadual (MPE) pela

O

desfrutar de todas as melhorias que estão
sendo feitas”.
Dona Roseli Medeiros da Silva,
mãe do aluno Rhuam Vieira, 18 anos, diz
que ficou assustada e preocupada quando
viu um buraco se abrir no meio da sala de
aula, mas agora está aliviada em saber que
a escola passará pelas intervenções
necessárias. “É muito bom saber que ela
terá melhores condições para atender os
alunos, pois nós sempre queremos o
melhor para nossos filhos”.

aprovação das contas.
Para Jerônimo, este documento
contava com todas as informações
necessárias para análise dos vereadores e
serviria como substituto ao parecer da
Comissão de Finanças. O vereador
Pastorello, no entanto, apesar de legitimar a
existência deste documento, reiterou a
necessidade de os parlamentares terem
acesso a todos os pareceres para análise e
comparação, o que não foi possível devido à
ausência do parecer da Comissão de
Finanças.
O Presidente Rubens Macedo, em
posse de ata da Sessão Ordinária na qual
foram convocadas as Sessões
Extraordinárias para aprovação das contas,
citou que a convocação dizia respeito à
apreciação do Decreto, não fazendo menção
ao parecer cuja ausência está sendo
questionada. Também enfatizou que a data
de 17 de fevereiro mencionada pelo vereador
Jerônimo foi o primeiro dia em que os
vereadores poderiam consultar o parecer
prévio e fazer solicitações; finalmente,
mencionou o Art. 252 do Regimento Interno
da Câmara, o qual dá prazo de 60 dias para a
Foto: Assessoria

Foram 10 votos a favor e 4 contrários

apresentação do parecer da Comissão de
Finanças e, terminado este prazo, deveria
colocar as contas em votação.
Com este período já extrapolado, o
Presidente consultou o Plenário se daria
continuidade à apreciação das contas mesmo
sem o parecer em questão, o que foi
aprovado. Assim, as contas de 2018 do
Prefeito foram aprovadas por maioria no
primeiro turno, por 10 votos a favor, 3 contra
e 1 abstenção. Votaram pela reprovação das
contas os vereadores José Eduardo Torres
(PSC), Valdeníria Dutra (PSC) e Cézare
Pastorello (SD). O vereador Rosinei Neves
(PSC) se absteve da Sessão por motivos de
saúde.
SEGUNDO TURNO - Na segunda votação,
realizada na terça-feira, 26, a vereadora
Valdeníria, para legitimar seu voto contrário,
citou ações do Prefeito as quais considera
irregulares: "empenhou despesas antes de
enviar à Câmara um Projeto de Lei para
ajuste do orçamento, tem falhado em receber
uma verba anual de R$517 mil oriunda do
Componente Básico da Assistência
Farmacêutica (CBAF) e suspendeu os
contratos dos professores interinos do
município".O vereador José Eduardo,
contestando a prestação de contas do
Executivo, mencionou a reprovação de um
requerimento seu na Sessão Ordinária do dia
anterior (25 de maio), que solicitava uma
auditoria extraordinária do Tribunal de
Contas do Estado (TCE) nas contas
municipais. Ele enfatizou que a auditoria,
mesmo reprovada pelos outros vereadores,
chegará ao TCE por meio da Promotoria do
Município e será realizada.
O Presidente Rubens reforçou que
a votação em questão dizia respeito às contas
de 2018, sem relação com as ações do
Prefeito em 2019 e 2020. Finalmente, as
contas foram aprovadas por maioria também
no segundo turno, desta vez com 10 votos a
favor e 4 contra - sendo estes quatro os
vereadores José Eduardo Torres (PSC),
Valdeníria Dutra (PSC), Rosinei Neves
(PSC) e Cézare Pastorello (SD).

Cáceres-MT, 29 e 30 de maio de 2020

O

Proerd que já formou 345 mil
crianças e adolescentes por meio da
educação e acompanhamento,
diante desse quadro de pandemia onde o
isolamento é a melhor forma de prevenção,
instrutores e alunos tiveram que se reinventar
e retomaram as atividades com aulas virtuais.
O programa social desenvolvido por
policiais militares disponibiliza em
diferentes plataformas digitais todo o
conteúdo das aulas online para os mais de 28
mil alunos do Proerd e para àqueles que
gostam de estudar.
Com as atividades presencias
suspensas, as aulas online fazem parte da
rotina de crianças, adolescentes e adultos
atendidos pelo Proerd. Com aulas repletas de
interação, os alunos continuam aprendendo e
recebendo acompanhamento dos 60
instrutores do programa.
Cáceres foi uma das primeiras
cidades que aderiram as aulas online, além de
Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Água Boa,
Tangará da Serra, Querência, Pontal do
Araguaia e Alta Floresta. Os outros
municípios, a cada dia, vêm aderindo as salas
virtuais conforme as adequações são feitas.
O coordenador estadual do Proerd,
tenente coronel Darwin Salgado explica que
as aulas virtuais ajudam a manter o ritmo de

desenvolvimento dos alunos do programa,
mesmo diante da pandemia, os instrutores
seguem empenhados em proteger e
contribuir com o desenvolvimento dos
estudantes.
“O programa continua
trabalhando, nossa meta é ajudar os alunos a
fazerem escolhas seguras e saudáveis,
mesmo com essa pandemia continuamos
vigilantes, contribuindo com a formação dos
nossos alunos e ajudando os pais” destaca
O coordenador do Proerd, tenente
– coronel Darwin ainda destaca que a
parceria entre a PM e a TV da Assembleia
Legislativa garantirá em breve as aulas
desenvolvidas pelos os professores do
Proerd aos sábados. Uma maneira de
disponibilizar mais uma ferramenta de
aprendizagem.
“Além do conteúdo nas
plataformas e aplicativos com aulas online e
disponibilizando o conteúdo virtualmente,
com vídeos gravados, a TV Assembleia vai
transmitir, aos sábados, um conteúdo de
apoio gravado pelos policiais.
A coordenação está sendo
disponibilizando o material didático nas
escolas para os familiares e alunos
acompanharem as aulas”, ressalta o tenente –
coronel.
Foto: PMMT

Instrutora em aula virtual

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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OPORTUNIDADE

As inscrições devem ser feitas somente pela internet até dia 07 de Junho

Com 22 vagas, Marinha do Brasil abre
concurso para ingresso na Escola Naval
Da Redação

Foto: Divulgação

subsequentes. No primeiro dia
será aplicada prova objetiva,
composta das disciplinas de
Matemática e Inglês, que terá
duração de 5 horas e será
constituída de 40 questões,
sendo: 20 de Matemática e 20 de
Inglês.
No segundo dia serão
aplicadas uma prova objetiva,
composta das disciplinas de
Física e Português e uma
Redação, com duração também
de 5 horas.
A prova objetiva será
constituída de 40 questões,
sendo: 20 de Física e 20 de
Português. A redação deverá ser

dissertativa, com ideias claras,
coerentes e objetivas, cujo título
versará sobre assunto
considerado de importância pela
Administração Naval.
Os candidatos não
eliminados nas Provas Escritas
Objetiva, ainda passarão pela
verificação de dados biográficos,
inspeção de saúde, teste de
aptidão física (natação e corrida),
avaliação psicológica,
verificação de documentos,
p r o c e d i m e n t o d e
heteroidentificação
complementar à autodeclaração e
período de adaptação, todas de
caráter eliminatório.

LIVE

Medidas de Saúde e Segurança adotadas pelas empresas durante
pandemia é o tema de hoje na Semana de Enfermagem da Fapan
Redação c/ Assessoria

O

Inscrições terminam dia 07 de junho

E

stão abertas desde o dia
20 de abril as inscrições
do Concurso Público de
Admissão à Escola Naval em
2020 (CPAEN/2020). São 22
vagas, sendo 10 exclusivas para o
sexo masculino e 12 específicas
para candidatas do sexo
feminino, e de ambos os sexos 2
vagas são destinadas aos
candidatos negros em

observância a Lei 12.990/2014.
As inscrições devem ser feitas
p e l o
s i t e
www.ingressonamarinha.mar.mi
l.br, até dia 07 de Junho. O valor
da taxa é de R$ 65,00.
Entre os pré-requisitos
para participar do concurso é ser
brasileiro nato, ter 18 anos
completos e menos de 23 anos de
idade no primeiro dia do mês de

janeiro de 2021, ter concluído,
com aproveitamento ou estar em
fase de conclusão do 3º ano do
Ensino Médio, não ser casado (a)
ou não ter constituído união
estável e não ter filhos, condição
que deve permanecer durante
todo o curso da Escola Naval,
entre outros.
As provas serão
realizadas em dois dias

Grupo Educacional
Athenas, mantenedor da
Fapan em Cáceres está
realizando a Semana da
Enfermagem, que teve início na
segunda-feira, 25, e encerra-se
hoje, 29.
Devida a pandemia do novo
coronavírus, toda a programação
está sendo realizada de modo
online. Conforme a professora,
Priscila Patrícia da Silva,
coordenadora do curso de
Enfermagem da Faculdade do
Pantanal (Fapan), o evento debate
vários temas, entre eles: o papel
do enfermeiro na pesquisa clínica
e suas contribuições; Saúde
Mental em Tempos de COVID19: Um cuidado necessário;
Forças e Desafios para
Enfermagem no contexto atual de
saúde; O Papel do Enfermeiro
frente à Ventilação Mecânica
Invasiva: Ajustes iniciais, entre
outros; e Medidas de Saúde e
Segurança adotadas pelas
empresas durante a Pandemia do
COVID-19.
As atividades oferecidas,
assim como a proposta do evento,
estão sendo realizadas através de

transmissão ao vivo “live stream”
nas redes sociais e outras
plataformas digitais das
instituições de ensino do Grupo
Athenas. O evento é um trabalho
conjunto das coordenações dos
cursos de Enfermagem do Grupo
Athenas: Enfª. Esp. Priscila
Patrícia da Silva, Coordenadora
do Curso de Enfermagem da
Faculdade do Pantanal, Enfª.
MSc. Janaína Teodósio Travassos
Loose, Coordenadora do Curso
de Enfermagem da Faculdade
São Paulo, Enfª. Esp. Fabiana
Waterkemper, Coordenadora do
Curso de Enfermagem da
Faculdade de Pimenta Bueno,
Enfª. MSc. Sônia Maria Ribeiro,
Coordenadora do Curso de
Enfermagem da Faculdade
Panamericana de Ji-Paraná e
Enfª. Esp. Isabelly Rossetto Saadi
Andrade, Coordenadora do
Curso de Enfermagem do Centro
Universitário Meta.
A transmissão das lives
acontecem as 19 horas pelo
e n d e r e ç o h t t p s :
//www.facebook.com/watch/live
/?v=277713093620869&ref=wat
ch_permalink
Foto: Divulgação

Semana de Enfermagem Online Fapan

Cáceres-MT, 29 e 30 de maio de 2020

06
PESCA

Por unanimidade, Cepesca decidiu manter a data com base nos estudos de Monitoramento Reprodutivo dos Peixes de Interesse Pesqueiro no estado

Assessoria

Foto: Marcos Vergueiro

O

Conselho Estadual de
Pesca (Cepesca) definiu
que o período de Defeso
da Piracema em Mato Grosso
será entre 1º de outubro de 2020 e
31 de janeiro de 2021.
O Pleno decidiu, por
unanimidade, manter a mesma
data dos últimos anos nos rios das
Bacias Hidrográficas do
Paraguai, Amazonas e TocantinsAraguaia com base nos estudos
de Monitoramento Reprodutivo
dos Peixes de Interesse Pesqueiro
no estado.
A reunião online,
conforme as regras de
distanciamento social, foi
conduzida pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente (SemaMT) e transmitida ao vivo pelo
canal do YouTube da Sema Mato
Grosso, nesta quinta-feira
(28.05).
A decisão respeitou o
contraditório e o debate em
plenária entre os conselheiros,
que são representantes de
diversos órgãos e instituições
governamentais, empresariais e
sociais.
Os dados técnicos sobre o
monitoramento Reprodutivo dos
Peixes de Interesse Pesqueiro no
estado foram apresentados pela

Piracema acontece de 1º de outubro a 31 de janeiro de 2021

doutora em Ciências Biológicas e
professora da Universidade
Federal de Mato Grosso (UFMT)
, Lúcia Aparecida de Fatima
Mateus. Mato Grosso é o único
estado a utilizar dados científicos
para definir o período de Defeso
da Piracema.
Os dados começaram a
ser recolhidos em 2015, por meio
de relatórios técnicos e banco de
dados de diversas instituições e
atividades de monitoramento.

A cada ano estas
informações são aprimoradas,
abrangendo mais locais e
aumentando o número de
indivíduos analisados, foram
mais de 10 mil peixes neste
estudo. Pela primeira vez, foram
observadas a distribuição e
abundância temporal de ovas e
larvas de peixes na Bacia Alto
Paraguai.
Cada bacia é analisada
separadamente por meses do ano

REFORÇO

Governo equipa bombeiros em Cáceres
por indicação do deputado Moretto
Assessoria

A

e n t r e g a d o s
equipamentos aconteceu
na manhã desta quintafeira (28), na 2ª Companhia
Independente de Bombeiro
Militar (2ª CIBM) em Cáceres.
Por indicação do deputado
Valmir Moretto, a 2ª CIBM,
recebeu equipamentos do
Governo do Estado.

Foram entregues: 2
viaturas auto rápida; 2 barcos
com reboque; 2 EPRs
(Equipamentos de Proteção
Respiratória) e 1 conjunto
desencarcerador para retirada de
vítima presa em ferragem (em
caso de acidentes) e outros
equipamentos de primeiros
socorros.
Foto: Reprodução

O deputado está em
Cuiabá trabalhando em pautas
relacionadas à Assembleia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT), mas foi representado
pelo assessor Leandro Martins,
que acompanhou a solenidade de
entrega no local.
De acordo com o
deputado Valmir Moretto, o
reforço faz parte do compromisso
que assumiu em seu mandato de
defender e equipar a segurança
pública, principalmente nas
cidades da Região Oeste de Mato
Grosso.
Ao todo, Moretto
destinou meio milhão de reais por
meio da Emenda Parlamentar
Impositiva nº 211, para que a
Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp) fizesse
a manutenção dos serviços de
transporte.
Além de Cáceres, a
emenda do deputado ainda
destinou viaturas para Pontes e
Lacerda, Comodoro, Conquista
D'Oeste, Porto Esperidião e Vila
Bela da Santíssima Trindade, que
irão atender as polícias Civil e
Militar.

e depois integradas para um
melhor resultado. Foi realizada
também uma análise detalhada
sobre o período reprodutivo das
espécies pacu, pintado e cachara
pela relevância para a pesca e a
importância econômica destes
peixes.
O estudo traz ainda traz
uma separação entre peixes de
escama, que desovam mais cedo e
peixe de couro, nessa categoria
entra especialmente o bagre, que
desovam mais tarde, conforme
foi observado durante
monitoramento.
“Nosso banco de dados
possui informações de 16 anos,
uma escala temporal interessante
para fazer esse tipo de estudo.
Pelas análises podemos dizer,
com confiança, que outubro,
novembro e dezembro são os

meses mais importantes para
atividade reprodutiva
considerando as três bacias do
estado”, concluiu a professora
Lucia durante sua apresentação.
O secretário Executivo de
Meio Ambiente, Alex Marega,
que presidiu a reunião, destacou a
relevância de estudos técnicos
feitos por pesquisadores.
“A ciência pode nos
ajudar a tomar decisões mais
confiáveis. São 16 anos de dados
coletados e monitoramento do
comportamento reprodutivo dos
peixes. Este estudo vem sendo
aprimorado a cada ano e vai nos
dando cada vez mais certeza de
estarmos tomando a decisão
correta”. Marega também citou a
importância da publicidade,
transparência e amplo debate da
reunião.

CURVA ASCENDENTE

MT registra 2.085 casos
e 54 óbitos por Covid-19
Redação c/ Assessoria

A

Secretaria Estadual de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde desta
quinta-feira (28), 2.085 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, sendo registrados
54 óbitos em decorrência do
coronavírus no Estado.
As sete mortes mais
recentes confirmadas
envolveram residentes de Várzea
Grande, Cuiabá, Alta Floresta,
Jauru, Jangada e Rondonópolis.
Nas últimas 24 horas,
surgiram 177 novas
confirmações em Alta Floresta
(4), Aripuanã (1), Barra do
Garças (3), Cáceres (3), Campo
Novo do Parecis (4), Campo
Verde (2), Confresa (15),
Cotriguaçu (2) Cuiabá (44),
Jaciara (2), Lucas do Rio Verde
(5), Matupá (2), Mirassol D'Oeste
(1), Nova Mutum (3), Nova
Olímpia (1), Nova Ubiratã (9),
Novo Mundo (3), Paranaíta (1),
Pedra Preta (1), Pontes e Lacerda
(5), Ponto Esperidião (2),
Primavera do Leste (5),
Rondonópolis (14), Santo

Antônio (1), Sinop (2), Sorriso
(10), Tangará da Serra (14),
Várzea Grande (10), Vila Rica (1)
e municípios de outros estados
(4).
Dentre os 20 municípios
com maior número de casos de
Covid-19, estão: Cuiabá (655),
Várzea Grande (203),
Rondonópolis (162), Tangará da
Serra (98), Primavera do Leste
(89), Barra do Garças (70), Lucas
do Rio Verde (64), Confresa (64),
Sorriso (59), Sinop (45), Rosário
Oeste (38), Jaciara (36), Alta
Floresta (36), Pontes e Lacerda
(27), Nova Mutum (27), Peixoto
de Azevedo (25), Cáceres (25),
Campo Verde (24), Querência
(15) e Nova Ubiratã (15).
Dos 2.085 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 1.273 estão em
isolamento domiciliar e 624 estão
recuperados. Há ainda 134
pacientes hospitalizados, sendo
69 em Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) e 65 em
enfermaria.

EDITAL DE LICENÇA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT, CNPJ
04.217.647/0001-20, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU
JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE –
SEMA, A LICENÇA AMBIENTAL MODALIDADE: LICENÇA
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE
OPERAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA EM
CONCRETO E AÇO NA MICRO ÁREA DO AGROVERDE, NA
ESTRADA DO MIRÃO SOBRE O CÓRREGO DO
GUILHERME, CURVELÂNDIA, MT. PONTE COM 12,00
METROS DE COMPRIMENTO E 4,50 METROS DE
LARGURA, TOTALIZANDO 54,00 METROS QUADRADOS.

Viaturas e equipamentos reforçam trabalho dos bombeiros
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SACRAMENTO

Max foi revelado pelo Cuiabá em 2019, quando integrou a categoria de base e disputou jogo na Copa do Brasil Sub-20

Cuiabá assina contrato com atacante
que disputou Copa do Brasil Sub-20
Luan Cordeiro/SN

Foto: Arquivo Pessoal

O

Cuiabá Esporte Clube
assinou contrato
definitivo com o
atacante Max Jesus dos Santos,
de 19 anos. A confirmação foi
publicada no Boletim Diário
Informativo (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) hoje. Não
consta, no entanto, o período
de vigência do vínculo
contratual entre a equipe e o
atleta, que deve compor o
grupo principal que disputará o
Campeonato Brasileiro da
Série B.
Max foi revelado pelo
Cuiabá em 2019, quando
integrou a categoria de base e
disputou um jogo na Copa do

Brasil Sub-20, além de quatro
jogos pela Copa São Paulo de
Futebol Júnior. Com as boas
atuações, conseguiu
conquistar espaço no grupo
principal.
Esse ano, novamente o jogador
integrou a equipe que disputou
a Copa São Paulo, mas dessa
vez com mais protagonismo,
sendo um dos principais atletas
do time. Foi titular nos quatro
jogos disputados no certame e
marcou um gol contra o
Comercial (SP) ainda na fase
de grupos.
Após a competição da
categoria de base, o jovem foi
emprestado à Associação
Atlética Araguaia para a

disputa do Campeonato Matogrossense deste ano. Disputou
seis jogos, sendo que em
quatro ele começou como
titular. Apesar do
aproveitamento, não
conseguiu marcar gols e
amargou a lanterna e
rebaixamento da equipe ao
final da fase de grupos do
Estadual.
O Cuiabá também vem
se movimentando mesmo com
a pandemia. Há poucos dias
concretizou a contratação dos
atacantes Jenison de Jesus, de
29 anos, e Felipe Marques, de
30 anos.
Jenison é conhecido da
torcida e já esteve no Dourado

MATOGROSSENSE

Diretoria do União decide cancelar treino
visando possível retomada do Estadual
A Gazeta

A

diretoria do União de
Rondonópolis decidiu
pela não retomada das
atividades do clube, visando
uma possível sequência do
Campeonato Mato-grossense
da Primeira Divisão.
O Colorado cogitava a

chance de convocar jogadores
das divisões de base -sub-15,
sub-17 e sub-19 – para se
reapresentarem no próximo dia
1 de junho, na próxima
segunda-feira, no Centro de
Treinamento.
Das três categorias,
Foto: Assessoria

Treino cancelado, tempo de espera

Cáceres-MT, 29 e 30 de maio de 2020

sub19 seria a que mais
receberia atenção especial, já
que a intenção da diretoria
colorada é aproveitar os
jogadores para disputarem o
Campeonato Brasileiro da
Série D, torneio que o União é
um dos três mato-grossenses
na competição nacional.
Na reunião, os
dirigentes foram unânimes em
não reiniciar em respeito ao
período de isolamento social
em Rondonópolis, município
que já liberou várias atividades
consideradas essenciais.
Contudo, não tem deixado de
registrar pessoas contaminadas
e óbitos nos últimos dias.
Vice-presidente do
clube Reidner Souza afirmou
que agora só voltará aos
treinamentos, quando todos os
clubes brasileiros retomarem
as atividades. Para o dirigente,
é o mais sensato que o clube faz
nesse momento de
solidariedade.

Atacante Max Jesus dos Santos

em 2018, passou pelo Paraná
Clube Brasil, de Curitiba no
ano passado e defendeu o
Grêmio Novorizontino, no
interior de São Paulo. O
atacante já tentou carreira
internacional e em 2014,
chegou a defender as cores do
extinto Fort Lauderdale
Strikers Football Club, de Ford
Lauderdale, na Flórida, Estado
Unidos.
Já Felipe também já

defendeu o Cuiabá no ano
passado, acumula passagens
pelo Grêmio Novorizontino,
jogou pelo Londrina (PR),
Remo (PA), Sampaio Corrêa
(MA) e Horizonte (CE).
O Cuiabá é um dos
poucos clubes do Brasil que
e s t á r e t o m a n d o
gradativamente as atividades,
mesmo em pleno período de
pandemia do novo
Coronavírus.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Festejou idade nova ontem a empresária
Beatriz Tavares que comemorou em
família e recebeu as felicitações dos
amigos e clientes nas redes sociais.
Aproveite sempre a vida e lute por tudo
que deseja alcançar. Felicidades é o que
deseja a coluna.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período de
interiorização e necessidade
de intimidade. Você estará
mais voltado para sua vida
doméstica e familiar, mais
voltado para as atividades dentro de casa. Se
estiver envolvido com trabalhos em home
office, o período promete ser altamente
produtivo.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período de
aumento das atividades no
trabalho. Os contatos
comerciais ganham força e
movimento, pois você estará mais aberto,
sociável e comunicativo. O período é ótimo
para apresentação de novos projetos e
palestras. Sua imagem profissional melhora
consideravelmente.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
de melhora efetiva na
comunicação e movimento
nas redes sociais. O período
é ótimo para acordos e negociações de
planos e projetos, para os estudos e
reuniões de negócios. Um novo contrato
pode ser negociado e firmado.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
em que a necessidade de
encontrar um sentido para os
acontecimentos em seu
entorno, fica mais intensa. O período pode
estar relacionado com um contato maior
com o Sagrado, dentro de fora de você. A
meditação pode ser uma grande aliada.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período de
boas negociações e acordos
que envolvam o aumento de
seus rendimentos. O período
é ótimo para suas finanças, pois você estará
disposto a encontrar novas maneiras de
ganhar seu dinheiro. A boa comunicação é a
marca deste período.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
de interiorização e
intensidade, de maior
envolvimento com emoções profundas. O
período pode estar relacionado com um
processo de limpeza em sentimentos e
pessoas que já não devem fazer parte de
sua vida. Respeite seu estado de solitude.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em seu signo e, livre
de pressão marca um
período de boa
comunicação e movimento
nas redes sociais, aproximando amigos,
novos e antigos. Você estará mais aberto
e comunicativo, mais simpático e
fazendo novas amizades com facilidade.
Bons acordos podem ser firmados.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
de movimento nas redes
sociais e aproximação de
amigos, novos e antigos. O período pode
estar relacionado com a negociação de
uma parceria ou sociedade comercial.
Você estará mais estratégico, simpático
e comunicativo.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período de
interiorização e necessidade
de distanciamento
emocional. Você vai priorizar
a intimidade e a solitude, a qualquer troca
sem sentido nas redes sociais. O período é
ótimo para planejar um novo projeto e/ou
colocar as leituras em dia.

Mercúrio deixa Gêmeos, entra
em Câncer e, livre de pressão
marca um período de aumento
do movimento em sua rotina,
com atividades variadas e
aproximação de colegas de
trabalho. O período pode estar relacionado
com a negociação de um novo projeto ou
mesmo de um emprego, caso esteja buscando
uma nova colocação no mercado.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
de movimento nas redes
sociais e aproximação de
amigos. O período, que dura
algumas semanas, é ótimo para criar uma
nova equipe de trabalho e para novos
contatos comerciais, especialmente se
estiver envolvido com grandes empresas.

Mercúrio deixa Gêmeos,
entra em Câncer e, livre de
pressão marca um período
de movimento nas redes
sociais e aproximação de
pessoas interessantes. Você
estará mais aberto, comunicativo e isso
facilita novas amizades e romances. No
entanto, o que caracteriza este momento é
mais o movimento que a qualidade.

Paz, amor, saúde e muitos anos de vida a
Carol Pouzo que celebrou data natalícia
ao lado dos amigos e familiares. Tim tim
com votos de um ano repleto de
prosperidades.

Hoje é a data maior da matriarca encantadora Elizabeth
Marinho Natal, que desde cedo recebe inúmeras felicitações
dos amigos. Que a alegria acompanhe você por todos os
momentos e que Deus continue guiando todos os seus passos e
iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Na foto ao
lado do companheiro Faustino Natal.

Aniversaria hoje a médica Marisol Viegas, que vem recebendo desde
cedo o carinho de toda a sociedade cacerense. Salute e Felicidades
sempre!

Em tom maior parabenizamos o jovem
Pedro Henrique Vasconcelos que ontem
marcou golaço no placar da vida
recebendo os abraços do rol de amigos e
familiares. Um ano pleno de realizações,
saúde, felicidades e vitórias é o que lhes
desejamos.

