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MAPA COVID-19

Transmissão do coronavírus segue crescendo
em Cáceres, taxa de isolamento está ineficaz
Foto: Reprodução

Mesmo com as várias medidas restritivas adotadas em Cáceres e
em outras várias cidades do Estado, o número de transmissão da Covid-19
vem crescendo de forma acelerada. Segundo o último boletim da SES no
Estado já contabiliza mais de 21 mil casos, com 821 vidas perdidas pela
doença. Cáceres registra mais de 360 casos e 18 óbitos segundo o último
boletim da SES. Página 03

MARCO NA HISTÓRIA

Washington Calado deixa governadoria
do Distrito 4440 com marcas de sucesso
Foto: Distrito 4440

Isolamento é necessário para redução do contágio

APROVADO

Unemat retoma atividades acadêmicas
em agosto somente com ensino remoto
Foto: Ilustrativa

A Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) retorna às aulas, de
forma remota, a partir do dia 10 de agosto.
A decisão foi amplamente discutida e
aprovada pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (Conepe), que
regulamentou o Ensino Remoto
Emergencial (ERE) e o Período Letivo
Suplementar Excepcional (PLSE) como
forma de atender a comunidade acadêmica
durante a situação de suspensão das aulas
presenciais devido a situação sanitária
imposta pela pandemia de Covid-19.

Washington foi sinônimo de união e companheirismo

Após um ano de gestão, Washington Calado Barbosa, deixa a
governadoria do Distrito 4440 do Rotary com sentimento de dever
cumprido. Em seu ano, teve como referência para as ações de sua diretoria
o próprio lema “O Rotary conecta o mundo”, e assim, a condução de
interagir com todos os 97 clubes do distrito, conseguiu atrair novos
associados, fundar novos clubes e estimular os companheiros nas ações de
servir. Página 05

FIM DO LOCKDOWN

Liminar suspende decisão que obrigava
lockdown e comércio reabre em Lacerda
Foto: Reprodução

Acadêmicos deverão matricular-se pelo Sigaa

Página 03

FRONTEIRA

Gefron prende 4 pessoas e apreende
56 quilos de drogas no fim de semana
Foto: Gefron

O Grupo Especial de Segurança
na Fronteira (Gefron) prendeu quatro
pessoas em ações realizadas neste fim de
semana, na fronteira do Brasil com a
Bolívia. As atividades repressivas
ocorreram no município de Pontes e
Lacerda e na região do Posto Limão, em
Cáceres.
Droga estava próxima
aos traficantes baleados

Prefeito Alcino Barcelos, em vídeo autorizou comercio reabrir

A Prefeitura de Pontes e Lacerda, através da Procuradoria Geral do
Município, conseguiu nesta segunda-feira (06) suspender a decisão do juiz
federal Rodrigo Bahia Accioly Lins do Ministério Público Federal (MPF)
que determinava lockdown na cidade. Página 06
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Jogada Suja
Curiosamente, em tempos de
pandemia, recessão, desemprego,
lockdown, pequenos na rua da amargura,
médios desempresários quebrados, gente
vendendo o almoço pra comprar a janta, o
saco sem fundo do governo via ministério da
economia anuncia a extensão de mais uma
loteria do cassino tupiniquim, a loto fácil
que das 3 extrações (segunda, quarta e
sextas feiras) passarão a 6 sorteios semanais,
a exemplo da quina que não tem cloro e
corre de segunda a sábado.
Sem dúvida alguma, faturar mais,
haja vista que dos 100% arrecadados nos
chalés lotéricos, apenas 43,35% integram os
prêmios, ficando mais da metade, 56,65%
para o governo (despesas gerais, incluindo
segundo alegam, incentivos públicos).
ironicamente dentre estes, é mencionado o
Fies, quando se sabe que este expediente do
Ministério da Educação nunca foi benefício
ou doação, mas empréstimo cobrado com
juros e correção monetária aos estudantes
após o término do curso.
Como se não bastassem os impostos
(43 ao todo) com sangria de R$ 970 bilhões
apenas no primeiro semestre de 2020, (fonte
impostômetro) temos na jogatina oficial o
Dia da Sorte, a Dupla Sena, Loteria Federal,
Loto gol, Loto Mania, Loto fácil, Megasena,
a Quina e a Time mania, convenhamos,
rastelando milhões de reais/dia, estufando as
burras do erário. Alea Jacta Est, diziam os
romanos nas vias da cidade eterna e se a
sorte está lançada, vermelho 54 senhor
Croupier, na contagem das 54 mil mortes em
pouco mais de 100 dias da Covid-19.
Com certeza a alma do expresidente Eurico Gaspar Dutra que proibiu
os jogos de azar no patropi em 30 de abril de
1946 através do decreto 9215, deve estar de
luto no além, diante de tanta jogatina.

EDITORIA

QUEIMADAS I
Começou a valer desde o dia primeiro de
Julho em Mato Grosso o período proibitivo
de queimadas na zona rural. Com essa
decisão, os proprietários rurais estão
proibidos de realizar qualquer atividade de
limpeza de pastagem com o uso do fogo. O
Governo do Estado antecipou o período
por conta da pandemia. A decisão leva em
consideração fatores climáticos e riscos de
poluição do ar, uma vez que a Covid-19 se
manifesta com doença respiratória e as
fuligens das queimadas aumentam a
poluição podendo agravar a situação. O
período proibitivo se estenderá até 30 de
setembro.
QUEIMADAS II
De acordo com monitoramento do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe),
Mato Grosso no período de 1º de janeiro a
30 de Junho apresentou mais de 6 mil focos
de incêndio, o que configura um aumento
de 11,83% em comparação com o mesmo
período do ano passado.
MT CIÊNCIAS
Foi lançado ontem pela Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
(Seciteci) uma campanha para escolha de
nomes para os “Mascotinhos do MT
Ciências”, que são os personagens que
ilustram os experimentos do projeto. A
campanha tem objetivo de selecionar os
nomes mais criativos para os personagens
que representam a Carreta MT Ciências,
projeto desenvolvido pela Seciteci para
popularizar a ciência no Estado. Ao todo,
são três animais que representam a fauna
mato-grossense: o tuiuiú, a onça pintada e
o pacu, peixe bastante comum na região
pantaneira. Os autores dos nomes
escolhidos ganharão prêmios. Para
participar da campanha e sugerir nomes, é
só acessar o site do MT Ciências
http://mtciencias.com.br ou nas redes
sociais do projeto na página do Facebook
https://www.facebook.com/mtciencias ou
no perfil do Instagram @mtciencias.

notificando dezenas de caloteiros que
devem bilhões ao erário desde 2003. Fosse a
Dona Maria a dever o IPTU, estaria
hipotecada, se não, despejada.
Concluindo amigos, fazer uma
fezinha em dias de tantas incertezas, pode
até massagear o ego, oxalá beliscar uma
grana extra, aliviar tensões naturais do
confinamento dito social, nada contra, mas
sem exageros e ou abusos com a singeleza
popular.
Isso, a gente pode nem deve
concordar, daí rufar a gana capitalista que
asfixia o povo caçando níqueis da merreca
refém das jogadas sujas.

REFLEXÕES NA CRISE
O Covid-19 deixará um rastro de
destruição sobre a Humanidade. Negócios serão
aniquilados, empreendimentos deverão ser
remodelados, o saber deixará de ganhar valiosos
avanços, milhões de crianças perderão tempos
preciosos na aprendizagem, a pobreza cobrirá o
planeta com sua devastadora capacidade de
aumentar as desigualdades sociais, a angústia e a
depressão vestirão milhões, senão bilhões, de
pessoas com o manto da tristeza.
O planeta atrasará em muito seu ritmo de
avanços. Há quem faça projeções mais otimistas,
como essas que sinalizam descobertas
revolucionárias na medicina, com a chegadas das
vacinas, a integração solidária entre as Nações no
esforço de encontrar armas eficazes para combater
as doenças e seus surtos, maiores investimentos em
saúde e no bem-estar das pessoas.
É razoável apostar, sim, em passos
adiante. Mas não há como deixar de reconhecer o
atraso na vida educacional de uma geração,
obrigada a permanecer em casa, mesmo assistindo
as aulas por meios virtuais. Aliás, esse ensinamento
à distância, seja para crianças, jovens e adultos,
deixa muito a desejar. Vejamos as aulas para jovens,
por exemplo. Passar quatro horas ouvindo um ou
dois professores, em sequência, ministrando aulas
para uma plateia virtual, lendo seus escritos mesmo bem fundamentados - é um exercício
cansativo e pesaroso. Poucos prestam atenção ao
pensamento do mestre, a interação é muito escassa,
o diálogo, peça essencial na aprendizagem, se
perde na cadência monótona do bombardeio
mental. Imaginem o que significa o atraso de um
semestre, de um ano, na vida de um estudante. Ou
mesmo a defasagem educacional que perseguirá

FIES
Estudantes que contrataram financiamento
estudantil – FIES – por meio do Banco do
Brasil (BB) podem requerer a suspensão do
pagamento de até quatro parcelas a partir
desta segunda, 6. A manifestação pode ser
feita pelo app BB. A medida vale para
clientes em situação de adimplência com
seus contratos antes do dia 20 de março,
data em que foi decretado o estado de
calamidade pública no país.
NOTA MT
Definido pela Secretaria Estadual de
Fazenda o novo calendário para os sorteios
do Programa Nota MT. O primeiro sorteio
acontece na próxima segunda-feira (13),
com as notas fiscais emitidas para os
clientes entre 1º a 30 de junho. Serão
sorteados 1.005 prêmios, sendo mil de R$
500 e 5 de R$ 10 mil. Até o mês de
dezembro serão dois por mês. Os sorteios
foram suspensos em março porque a Caixa
Econômica parou a Loteria Federal, que
servem de base para a geração dos números
a serem premiados no Nota MT. Com isso,
quatro sorteios do programa em Mato
Grosso deixaram de ser realizados. No
entanto, as notas fiscais emitidas com CPF
nesse período continuam a ter validade

Nostalgias a parte, o que consterna a gente é
saber que a gana insana acontece quando a
Pátria Amarga uma tempestade virulenta,
carente de mais respeito aos familiares das
vítimas.
Uma eventual alegação de gastos
públicos com a pandemia, não justifica
ampliar mais uma loteria, quando centenas
de bilhõe$$ são devidos por marajás
empresários e nada se cobra deles. Enquanto
alguns bons empresários abrem o cofre no
combate à Corona, exemplo, a JBS, dita
corrupta doou R$ 400 milhões para atender
infectados pela Covid-19, na semana
passada a Receita Federal continuava

sua trajetória, a não ser que faça extraordinário
esforço, mais adiante, para recuperar os passos
perdidos.
E mais: se essa metodologia de ensino
virtual for adotada nos tempos pós-pandêmicos,
haverá de ser bem recauchutada.
Milhões de micros, pequenos e médios negócios
fecharão as portas. O pequeno empresariado tem
pela frente o desafio de recomeçar, talvez em outras
áreas, os seus afazeres. Reconstruir o que foi
perdido. Remontar o que o bichinho microscópico
corroeu.
Os gigantescos conglomerados também
sofrem, mas os grandes círculos de negócios
sempre arrumam um jeito de perder aqui e ganhar
ali, no jogo de oportunidades que eles tão bem
dominam.
No plano espiritual, os danos maltratam
mentes e corações na forma de impactos
emocionais e racionais. Quantas pessoas estão
desabando no despenhadeiro da depressão, da
angústia e da tristeza, quando em suas redomas
repassam suas vidas, o tempo perdido em apostas
sobre o futuro, em uma cadeia de ilusões que se
desfazem nas correntes de vento que balançam a
vida. O que fazer, como refazer, tem sentido pensar
em um novo modus vivendi, que lógica conduzirá
meus passos amanhã? Claro, milhões de pessoas
não serão atingidas pelo vírus da depressão.
Continuarão suas vidas sem acréscimo de uma
vírgula aos capítulos de seu cotidiano. Certas
camadas são insensíveis às intempéries da vida.
Mas volto os olhos aos imensos
contingentes que pensam muito sobre o circuito de
sua existência. Que sofrem em ver tantas injustiças,
que se tomam de indignação contra a corrupção na

EXPEDIENTE

política, que não se conformam com a facilidade
como as massas são manipuladas, com os desvarios
de governos, pessoas que têm grande dom de se
expressar e pequena motivação para agir.
Penso nos milhões que estão fora da mesa
do consumo, padecendo sua fome em
acampamentos em terras isoladas e devastadas por
guerras, nos milhões de crianças recém-nascidas
que não chegam a viver para compreender o que são
e onde estão.
São pensamentos e reflexões na crise. E
aqui por nossas plagas, o que poderá acontecer? Se
os tempos fossem normais, a hipótese se
configuraria como verdadeira: Jair Bolsonaro não
completaria o mandato. O repertório de situações
absurdas e a ineficiência de seu governo
abasteceriam os estoques de contrariedade no meio
da sociedade e a pressão sobre a esfera política para
sua defenestração assumiria intensidade
inigualável.
Mas em tempo de pandemia, qualquer ato
político impactante semeará caos no país. A
alternativa que resta é a pressão por mudanças: no
comportamento do presidente, na motivação dos
políticos para dar continuidade às reformas, na
força aos governos e municípios para que possam
ser bem-sucedidos em sua guerra contra o Covid19. Quanto às eleições de novembro – na crença de
que serão adiadas –, que os candidatos reflitam
sobre seu discurso, sua maneira de se apresentar ao
eleitorado e procurem realizar um ato de contrição.
Sejam simples, modestos, honestos e sinceros.
Amanhã será outro dia.
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor político e de
comunicação Twitter@gaudtorquato
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COVID-19

A orientação a todas as pessoas que apresentarem sintomas de gripe é ligar para o CALL CENTER

Transmissão do coronavírus segue crescendo
em Cáceres, taxa de isolamento está ineficaz

Da Redação

Foto: PMMT

M

esmo com as várias
medidas restritivas
adotadas em Cáceres e em
outras várias cidades do Estado, o
número de transmissão da Covid-19
vem crescendo de forma acelerada.
Segundo o último boletim da SES o
Estado já contabiliza mais de 21 mil
casos, com 821 vidas perdidas para a
doença.
Em Cáceres apesar de quase três
semanas de medidas mais restritas
(Lockdown) ainda os números
continuam aumentando numa
velocidade estrondosa. Até domingo
eram 363 pessoas contaminadas e
mais de 400 testes de Covid-19
aguardando resultado.
Em nota ontem, o Hospital
São Luiz informou o óbito de mais
dois pacientes confirmados de
Covid-19 (51 e 71 anos). As duas
mortes foram registradas nas últimas
48 horas, no boletim ainda consta
que 25 pacientes estão internados na

PM durante Operação Dispersão II

unidade, sendo 17 confirmados e
oito suspeitos para Covid-19, sendo
20 pacientes na enfermaria e cinco
estão internados na UTI (Unidade de
Terapia Intensiva).
Com esses números Cáceres
continua entre as cidades com alto
índice de contaminação, levando a

Secretaria de Saúde a adotar várias
outras medidas para a contenção dos
casos. Entre as medidas, é a
orientação a todas as pessoas que
apresentarem sintomas de gripe e
respiratório nível baixo, deverão
ligar para o CALL CENTER (65)
98464-0003; 98427-0571; 99942-

APROVADO

Unemat retoma atividades acadêmicas
em agosto somente com ensino remoto
Redação c/ Assessoria

A

Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) retorna
às aulas, de forma remota, a
partir do dia 10 de agosto. A decisão foi
amplamente discutida e aprovada pelo
Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão (Conepe), que regulamentou o
Ensino Remoto Emergencial (ERE) e o
Período Letivo Suplementar
Excepcional (PLSE) como forma de
atender a comunidade acadêmica
durante a situação de suspensão das
aulas presenciais devido a situação
sanitária imposta pela pandemia de
Covid-19. O Período Letivo
Suplementar Excepcional (PLSE)
contempla três calendários sucessivos,
com 6 semanas cada. O primeiro começa
em agosto e finaliza em setembro; o
segundo engloba os meses de outubro e
novembro e o terceiro tem início em
dezembro e finaliza em janeiro de 2021.
De acordo com o calendário 1
(2020/3), os alunos farão as solicitações
de matrícula online pelo Sistema
Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (Sigaa) em duas etapas,
sendo a primeira de 18 a 22 de julho e a
segunda de 24 a 27 de julho. As
matrículas serão compulsórias, ou seja,
computadas por ordem de solicitação, e
efetuadas nos dias 29 e 31 de julho e o
período de aulas será de 10 de agosto a
21 de setembro.
Na sequência, o calendário 2
(2020/4) define as solicitações de

matrícula online pelo Sigaa de 23 a 27 de
setembro e de 29 de setembro a 4 de
outubro. As matrículas compulsórias
serão efetuadas de 6 a 12 de outubro e o
período de aulas será de 13 de outubro a
24 de novembro.
Já o calendário 3 (2020/5) traz
um único período de solicitação de
matrícula online que vai de 26 a 30 de
novembro com matrículas compulsórias
de 2 a 6 de dezembro com início das
aulas no dia 7 de dezembro. Haverá um
recesso de 19 de dezembro a 3 de janeiro
e retorno das aulas em 4 de janeiro de
2021 com encerramento no dia 29 do
mesmo mês. O Período Letivo
Suplementar Excepcional (PLSE), no
entanto, poderá ser cancelado e as aulas
presenciais, suspensas desde março,
poderão ser retomadas a qualquer tempo
desde que a pandemia termine e seja
seguro retornar, consideraram os
conselheiros. A Instituição já vem
promovendo o Curso de Formação
Continuada: Educação a Distância no
Ensino Superior para todos seus
docentes e profissionais técnicos para
compreender a Educação a Distância,
possibilidades, organização,
planejamento e oferta. A previsão é de
que até o dia 10 de agosto todos já terão
participado da formação.
Com a proposta aprovada pelo
Conepe, a Universidade, com toda
cautela e preocupação com a
comunidade acadêmica, neste momento

de pandemia, se reinventa e apresenta
uma possibilidade de continuidade de
oferta de ensino, para esta situação
emergencial.
O PLSE postergou o período de
férias docente de janeiro para o mês de
fevereiro (1º/02 a 2/3) para garantir a
continuidade do processo de formação
dos alunos no período de aulas do
calendário 3. Com o PLSE, o calendário
de 2021 não sofrerá nenhum prejuízo. E,
em forma de regime emergencial, o
Conepe também aprovou o modo
simplificado de seleção 2020/2 para o
ingresso de novos acadêmicos.
Extraordinariamente, a Unemat utilizará
as notas do Enem das edições de 2017,
2018 e 2019 ao invés do seu tradicional
vestibular.
Matrículas/Sigaa: Todos os alunos da
Unemat precisam ter e-mail
institucional para solicitar matrícula
junto ao sistema Sigaa em
https://sigaa.unemat.br. Caso o aluno
ainda não tenha o e-mail institucional,
ele deve acessar o link e criar, o mais
urgente possível em:
https://ecosistema.unemat.br/cadastrousuario.
Para acessar o Sigaa, o
acadêmico deve observar o seu e-mail
institucional e seguir o exemplo. Se o email for ciclano@unemat.br, digite:
Usuário: ciclano – Senha: a mesma do email institucional.

3195 e 99676-0922, a medida visa
diminuir o fluxo de pessoas em
postos de saúde na cidade, onde a
contaminação do novo coronavírus
pode ser maior.
De acordo com o prefeito
Francis Maris, não adianta todas as
medidas tomadas pelo poder
público, se a população não fizer a
sua parte. “As pessoas tem que tomar
consciência que o isolamento social
aliado ao uso de máscaras e
higienização, são apontados por
especialistas como o recurso mais
eficaz para enfrentar o novo
coronavírus”. Para a Secretária de
Saúde, Silvana Maria de Souza é
fundamental que as pessoas
respeitem o isolamento, para que a
estratégia de combate a doença surta
efeito, principalmente neste
momento de franca aceleração da
curva de contágio. Lembrando, que a
situação de leitos no Estado é crítica,
com uma taxa de ocupação de 97,1%
para UTIs
e 49,5% para

enfermarias.
Apesar de todas essas
orientações e campanhas de
conscientização realizados pela
prefeitura, a população continua
infringindo as regras. Não são
poucas as denúncias de pessoas em
aglomerações em filas, em botecos
de bairros, festinhas de fim de
semana, mesmo com a polícia
militar desenvolvendo a Operação
Dispersão II, que prevê policiais em
vários pontos da cidade. As equipes
atuam no policiamento e
fiscalização independente sobre o
uso obrigatório de máscaras,
proibição de aglomerações, entre
outras medidas, conforme
estabelece os decretos municipais.
A PM reforça que o objetivo
principal é orientar, conscientizar
sobre a gravidade do momento que a
cidade e o Estado estão passando
com o aumento do número de
pessoas internadas e de mortes
provocadas pela Covid-19.

É FAKE

Clubes de Rotary de Cáceres alertam sobre
Fake News de distribuição de Cestas Básicas
Da Redação

O

Rotary Club de Cáceres e
demais clubes de Rotary da
cidade, alertam sobre a
circulação de uma postagem, em nome
do Rotary International, cujo conteúdo
indica um link de acesso para solicitação
de cestas básicas em razão da pandemia
da Covid-19.
A presidente do RC Cáceres,
Rosane Michelis Saravy, ressalta que se
trata de mais um caso de fake News
(notícia falsa). Ela orienta que o Rotary
International NÃO está fazendo
cadastro de pessoas por Whatsapp para
distribuição de cestas básicas.

Caso receba alguma mensagem
em seu celular com o título “Cesta
Básica Solidária Rotary International”,
desconsidere e não insira seus dados.
A presidente informa ainda que
as doações realizadas pelo Rotary são
direcionadas a pessoas e famílias
cadastradas em instituições ou entidades
como igrejas, lar de idosos, centro de
recuperação, entre outros.
“É lamentável que pessoas
maldosas usem da credibilidade de uma
instituição tão séria como o Rotary que é
reconhecido mundialmente por seu
trabalho social”, finaliza Rosane.
Foto: Divulgação

Fake News foi disparado em vários grupos em Mato Grosso

Foto: Ilustrativa

Aulas iniciam na segunda semana de agosto
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As atividades repressivas ocorreram no município de Pontes e Lacerda e na região do Posto Limão

Gefron prende 4 pessoas e apreende
56 quilos de drogas no fim de semana
Assessoria

Foto: Gefron

Droga, arma e munições encontradas junto aos suspeitos

O

Grupo Especial de
Segurança na Fronteira
(Gefron) prendeu quatro
pessoas em ações realizadas neste
fim de semana, na fronteira do

Brasil com a Bolívia. As
atividades repressivas ocorreram
no município de Pontes e Lacerda
e na região do Posto Limão, em
Cáceres.

Durante a ação foram
apreendidos 56 tabletes de
substância análoga a cocaína e
armas e fogo. O prejuízo ao crime
ultrapassa R$ 1 milhão.
Por volta das 20h de
sábado (04), na zona rural de
Pontes e Lacerda, os policiais do
Gefron avistaram cinco pessoas
em atitude suspeita caminhando
por um pasto sentido Bolívia –
Brasil. Diante dos fatos, foi
emitida a ordem de parada aos
suspeitos, que revidaram e
efetuaram disparos contra a
equipe policial.
Os profissionais seguiram
as buscas e, mais a frente, foi
localizado dois homens feridos.
Os suspeitos foram
encaminhados para o hospital
Vale do Guaporé, na cidade de
Pontes e Lacerda, mas não
resistiram. Ambos possuíam
antecedentes criminais.
Também foram
encontrados junto aos suspeitos

56 tabletes de substância análoga
a cocaína, duas armas de fogo e
várias munições deflagradas e
intactas. Diante dos fatos, o
material apreendido foi
encaminhado para Delegacia de
Polícia Federal em Cáceres.
Já na madrugada de
domingo (05), na BR- 070, região
do Posto Limão, os policiais
abordaram um veículo com
quatro ocupantes. Foram
realizados buscas, pessoal e
veicular, que resultaram na

localização de três espingardas,
sendo uma de calibre 22, uma de
pressão e a outra adaptada para
calibre 22, sem marca e
numeração.
Aos policiais, o condutor
do veículo informou que as armas
eram de sua propriedade. Diante
dos fatos, os suspeitos e as armas
foram encaminhados para a
Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), no município de
Cáceres, para as devidas
providências.

NO XADREZ

Em Araputanga, homem é preso acusado
de atropelar ciclistas propositalmente
Redação c/ Assessoria

Foto: PMMT

PONTES E LACERDA

Menor envolvido em roubos tem mandado
de internação cumprido pela Polícia Civil
Redação c/ Assessoria

P

olícia Civil cumpriu no
domingo (05) mandado de
internação contra um
adolescente envolvido em roubos
com restrição de liberdade das
vítimas. O mandado foi cumprido
na Operação “Moléstia Incubada”,
deflagrada pelas Delegacias de
Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade e coordenada
pelos delegados Lizzia Kelly
Ferraro Noya e Maurício Maciel.
Na ação além do
cumprimento do mandado,
expedido pela Segunda Vara Cível
de Pontes e Lacerda com base em
investigações da Polícia Civil que
resultaram em sentença que
aplicou medida socioeducativa
que de internação ao menor, foi
preso um adolescente que
colaborava com os atos
infracionais e apreendido uma
arma de fogo.
O adolescente de 17 anos
teve o envolvimento apontado em
diversos atos infracionais
praticados em Pontes e Lacerda,
em especial na atuação em roubos
a residência com restrição de
liberdade das vítimas.
Durante as investigações
realizadas pela equipe da
Delegacia de Pontes e Lacerda em
parceria com a Delegacia de Vila
Bela da Santíssima Trindade, foi

descoberto que o menor recebia
auxílio de um homem (morador de
Vi l a B e l a ) , s u s p e i t o d e
envolvimento em roubos e
aliciamento de menores para a
prática do crime.
Com base no apurado, os
policiais conseguiram realizar a
apreensão do adolescente em Vila
Bela da Santíssima Trindade, no
momento em que ele saía da
residência do seu comparsa maior
de idade.
Em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão na
residência, os policiais
localizaram um revólver calibre

32, possivelmente utilizado em
diversas ações criminosas, além de
objetos suspeitos de serem
produtos ilícitos.
Diante das evidências, foi
lavrado o auto de prisão em
flagrante contra o suspeito maior
de idade pelos crimes de posse
irregular de arma de fogo de uso
permitido e corrupção menores.
Após ter o mandado de
internação cumprido, o
adolescente foi encaminhado à
Delegacia de Pontes e Lacerda,
onde aguarda a realização da
audiência de apresentação perante
o Ministério Público.
Foto: Divulgação

Espingarda apreendida dentro do veículo

N

a noite de sexta-feira
(03), policiais militares
da 2ª Companhia de
Araputanga prenderam um
homem por porte ilegal de arma
de fogo, ameaça e por dirigir
alcoolizado.
Acionados pelo 190, os
policiais confirmaram a
informação de que um homem
teria atropelado alguns ciclistas
na área central da cidade.
Testemunhas disseram
que o denunciado dirigia em alta
velocidade e de forma proposital

jogou o carro na direção dos
ciclistas causando a queda de
alguns. Um grupo seguiu atrás do
motorista que parou o veículo.
Ele estava em visível estado de
embriaguez.
Quando os policiais
chegaram já encontraram o
homem rendido pelas pessoas.
Dentro do veículo estava uma
espingarda calibre 22, com 36
munições intactas. Em total
descontrole emocional, o homem
chorava e sorria. O seu veículo
Fiat Strada foi apreendido.

Polícia Civil cumpriu mandado contra adolescente
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MARCO NA HISTÓRIA

Para Calado, uma das ações rotárias que marcou profundamente a sua administração foi
o evento virtual que aconteceu em 29 de abril, com a posse de 127 novos companheiros

Washington Calado deixa governadoria
do Distrito 4440 com marcas de sucesso
Wilson Kishi

Foto: Divulgação

Washington Calado entrega governadoria com marcas expressivas

“

Ano 2019/20 foi um ano atípico em
relação aos demais devido a Covid-19,
ainda assim você quebrou recordes de
doações à Fundação Rotaria. Você ficará na
história dos êxitos do Distrito 4440.
Continue ousando”. Esse foi só um dos
vários depoimentos dos companheiros de 97
clubes que o governador do Rotary
Internacional, Distrito 4440, Washington
Calado Barbosa, recebeu na última semana
de seu mandato. Com esse carinho e respeito
dos rotarianos é possível notar a dimensão da
brilhante gestão que se findou neste dia 30 de
junho. A partir desta data, Brígida Fischer, do
Rotary Clube de Tangará da Serra, é a nova
governadora para o ano rotário 2020/21.
Durante a gestão de um ano,
Washington Calado teve como referência
para as ações de sua diretoria o próprio lema
do ano rotário que diz “O Rotary conecta o
mundo”, e assim, a condução de interagir
com todos os 97 clubes do distrito 4440,
conseguiu atrair novos associados, fundar
novos clubes e estimular os companheiros
nas ações de servir.
Ao todo, foram mais de 300
rotarianos que ingressaram na entidade e
foram criados 12 novos clubes de serviços,
colocando o Distrito 4440 em primeiro lugar
dentre os 33 distritos existentes no Brasil.

Em termos financeiros, nas campanhas
organizadas pelo Rotary, foram arrecadados
mais de US$ 126 mil durante o ano rotário
2019/20, mesmo em tempo de Pandemia.
Washington tem tratado com carinho
especial a sua diretoria a qual chama de
“Equipe Prime” e o resultado comprova o
bom trabalho desenvolvido. “Tivemos um
crescimento de 19%, com 322 novos
companheiros, totalizando mais de 2 mil
rotarianos, que vieram para somar conosco
no princípio de servir, ao mesmo tempo em
que fundamos 12 novos clubes de Rotarys.
Os clubes ficaram mais fortes e quem ganha é
a sociedade”, disse ele.
No cenário nacional, o Rotary
Internacional tem 33 distritos e no ano rotário
2019/20, o Distrito 4440, com 97 clubes,
mais 3 clubes satélites e pouco mais de 2 mil
associados. Se destacou como o maior em
desenvolvimento do quadro associativo,
sendo referência em imagem pública e
destaque na contribuição para a Fundação
Rotária. Neste último quesito, para cada
dólar enviado, a Fundação retorna quatro
vezes mais através de projetos globais que
venham beneficiar determinada
comunidade.
Outro fator que trouxe grandes
resultados para as ações do Rotary

Internacional dentro do distrito, foram as
parcerias firmadas com a Assembleia
Legislativa, através dos deputados, Max
Russi e Dr. João, e várias entidades com o
mesmo propósito de “servir”, concretizando
importantes projetos implementados pelos
clubes do distrito. “Todos os municípios que
têm um clube de Rotary foram agraciados de
alguma forma com o trabalho que
realizamos. Isso é fruto da credibilidade que
a instituição dá para que os resultados
apareçam”, comentou Washington.
Citamos algumas ações
desenvolvidas neste ano rotário:
Rondonópolis (Casa da Gestante);
Guiratinga (Laboratório de Informática,
Padaria e Sorveteria); Campo Verde
(Aparelho de Raio X e Centro Cirúrgico);
Sinop (uma carreta hospital do amor,
fazendo testes preventivo de câncer e doado
cabine para teste de covid-19, em parceria
com a UFMT); Peixoto de Azevedo
(Cadeiras de rodas e cadeiras de rodas
elétrica); e Cáceres (Cadeiras de rodas para o
banco ortopédico). Para Calado, uma das
ações rotárias que marcou profundamente a
sua administração foi o evento virtual que
aconteceu em 29 de abril, com a posse de 127
novos companheiros e a criação de mais dois
clubes. “Não tivemos conhecimento de uma
posse coletiva, nem presencial e nem virtual,
como foi essa que realizamos. Devido a
Pandemia, prevaleceu o lema O Rotary
conecta o mundo, assim, conectamos os
companheiros de todo o nosso distrito e de
outros distritos do nosso Brasil”, trecho da
mensagem o governador Washington na
Carta Mensal do mês de maio.
Washington ainda estará a frente
na organização da Conferência Distrital
“Amigos de Ouro” que acontecerá em
novembro, em Cáceres, com presença de
centenas de rotarianos do distrito 4440 e dos
governadores indicados dos 33 distritos do
Brasil para o ano rotário 2021/22. “Será um
grande momento rotário, de reencontro, de
confraternização e de balanço de tudo que
juntos fizemos durante o ano rotário
2019/20. Os governadores indicados já vão
entrar no clima das ações de Rotary, se
preparando para, cada qual, no seu distrito."
Em ato contínuo, Washington Calado, a
partir de 1º de julho, é o novo Coordenador

Assistente da Zona Rotária 29 Brasil, que
tem como coordenador geral, Hugo Dórea.
Ele e mais cinco coordenadores assistentes,
ficarão responsáveis por acompanhar o
crescimento e expansão do quadro
associativo de 15 Distritos Rotários dentro
do território brasileiro. Uma das metas é
dedicar na 2ª Prioridade estabelecidas pelo
Board do Rotary Internacional, definidas em
reunião na cidade de Chicago/EUA, em

outubro do ano passado.
Dentre as metas estabelecidas,
podemos citar três: a primeira é aumentar e
diversificar a participação por meio da
formação de clubes; a segunda, aumentar o
número de mulheres nos clubes, pessoas com
menos de 40 anos e rotaractianos que se
associam ao Rotary; e a terceira, é promover
o Rotary e os rotarianos como “Pessoas em
Ação”.

COVID-19

MPT faz destinação para Unemat produzir
450 máscaras para profissionais de saúde
Assessoria
Ministério Público do Trabalho
destinou cerca de R$ 8,7 mil para a
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) produzir máscaras Face
Shield, as quais deverão ser distribuídas aos
profissionais de saúde pública da região
sudeste de Mato Grosso. Com o valor, serão
confeccionados 450 protetores faciais e
adquiridas chapas e filamentos de PETG (um
material plástico mais resistente que o
acrílico) e uma impressora 3D.
O coordenador do projeto,
professor doutor do Curso de Bacharelado
em Ciências da Computação do campus da
Unemat em Alto Araguaia, Fernando Yoiti
Obana, explica que a pandemia da Covid-19
levou a uma escassez de Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), especialmente
em cidades do interior, tornando o trabalho
dos profissionais de saúde ainda mais
arriscado.
“Em cidades do interior de Mato
Grosso o acesso aos EPIs e a aquisição de
peças de reposição para respiradores
mecânicos e outros dispositivos é dificultada
pela inexistência de fabricantes desse tipo de
material no estado e pela distância da capital
do estado. Alto Araguaia fica a 420 km de
Cuiabá e, devido a essa distância e à falta de
estradas, a logística de empresas de
transportes é dificultada. Além disso, após a
aquisição e pagamento, as encomendas
levam de 20 a 30 dias para chegar ao seu
destino, espera agravada pela pandemia do
Covid-19. Esta espera pode ser reduzida,
para no máximo 48 horas, se for possível a
fabricação desses equipamentos e
dispositivos localmente no próprio
município, de acordo com a demanda”,
explica Obana.
A fabricação atenderá não só Alto
Araguaia, mas toda a região sudeste, que
abrange os municípios de Alto Taquari, Alto
Garças, Itiquira, Araguainha, Ponte Branca,
Pedra Preta, Rondonópolis e Santa Rita do
Araguaia. Este último, apesar de não
pertencer ao estado de Mato Grosso, foi

O

incluído no projeto por compartilhar a
mesma área urbana de Alto Araguaia, sendo
grande o fluxo de pessoas entre as duas
cidades.
A distribuição será feita em
conformidade com a necessidade de cada
município. O professor da Unemat ressalta
que a fabricação das máscaras vai diminuir
os custos para as Secretarias de Saúde da
região. Além disso, trata-se de medida
urgente necessária ao controle da pandemia e
ao achatamento da curva de infectados. De
acordo com um levantamento feito pela
Secretaria Estadual de Saúde e pelo
Conselho Regional de Enfermagem no mês
passado, 703 profissionais da saúde da rede
pública e privada já haviam sido
diagnosticados com a Covid-19 em Mato
Grosso.
Todas as máscaras produzidas pelo
projeto serão fabricadas no Laboratório de
Eletrônica e Sistemas Embarcados (Lese) do
Curso de Bacharelado em Ciências da
Computação, por alunos e professores
voluntários. “Alunos e professores
envolvidos no projeto possuem
conhecimento sobre modelagem 3D,
automação e robótica, sem o qual não seria
possível a execução do projeto. O projeto
também será uma oportunidade para que
outros alunos do curso de Bacharelado em
Ciência da Computação tenham contato e
aprendam a utilizar uma impressora 3D e
uma fresa CNC, utilizadas na fabricação das
máscaras”, complementa Obana.
Segundo a procuradora do MPT
Louise Monteiro Gagini, o projeto “possui
inegável relevância no combate a pandemia
da Covid-19, sobretudo porque se dirige à
proteção dos profissionais de saúde, que
enfrentam risco muito alto de exposição ao
contágio pelo novo coronavírus”.
Após a pandemia, a impressora 3D
adquirida continuará a ser utilizada por
alunos do Curso de Bacharelado em Ciências
da Computação para o desenvolvimento de
projetos que beneficiem a comunidade.
Foto: Ilustrativa

Máscaras Face Shield serão destinadas aos profissionais da saúde
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NOVA DECISÃO

A Prefeitura entrou com o recurso e o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu o pedido

Liminar suspende decisão que obrigava
lockdown e comércio reabre em Lacerda

Joner Campos/CN

Foto: Reprodução

no final da manhã (6) autorizou
o comércio a retomar as
atividades, após a decisão
favorável.
Com 549 registros,
Pontes e Lacerda é o décimo
município do estado com o
maior número de casos
confirmados da Covid-19, e o
primeira cidade da região oeste
em números de casos
confirmados.
O Ministério Público
Federal (MPF) por meio do
juiz federal Rodrigo Bahia
Accioly Lins determinou

lockdown aos prefeitos dos
municípios das cidades de
Araputanga, Comodoro,
Conquista D'Oeste,
Curvelândia, Figueirópolis
D'Oeste, Glória D'Oeste,
Indiavaí, Jauru, Lambari
D'Oeste, Mirassol D'Oeste,
Nova Lacerda, Pontes e
Lacerda, Porto Esperidião,
Porto Estrela, Reserva do
Cabaçal, Rio Branco, Salto do
Céu, São José dos Quatro
M a r c o s , Va l e d e S ã o
Domingos e Vila Bela da
Santíssima Trindade.

RECUPERADA

Prefeito Alcino Barcelos

A

Prefeitura de Ponte e
Lacerda, através da
Procuradoria Geral do
Município, conseguiu nesta
segunda-feira (06) suspender a

decisão do juiz federal Rodrigo
Bahia Accioly Lins do
Ministério Público Federal
(MPF) que determinava
lockdown na cidade.

A Prefeitura entrou com
o recurso e o Supremo Tribunal
Federal (STF) deferiu o
pedido. O prefeito Alcino
Barcelos em vídeo divulgado

IRREGULAR

PM detém idoso por pesca
predatória em Rio Branco
Redação c/ Assessoria

I

doso de 84 anos é detido
por policiais militares de
Rio Branco por prática de
pesca predatória. Com ele
foram encontrados vários

apetrechos de pesca e espécies
proibidas pela legislação de
Mato Grosso.
De acordo com
informações do Boletim de
Foto: PMMT

Peixes e apetrechos apreendidos

Ocorrência, a abordagem
aconteceu na madrugada de
sábado (4), na localidade
conhecida como Estrada da
Olaria, em Rio Branco, quando
o homem dirigia uma
caminhonete modelo D20 e
estava na companhia da
esposa.
No veículo havia
exemplares de dourado,
espécie cuja pesca e transporte
estão proibidos pela lei
9.794/2012. Ele também
infringiu a Lei de Crimes
Ambientais (9.605/1998)
porque utilizava apetrechos
como anzóis de galho e “João
Bobo” (anzóis fixos em boias e
espalhados no leito do rio). No
veículo havia um motor de
popa, diversos molinetes,
centenas de anzóis e outros
equipamentos de pesca.
Os peixes e todos os
equipamentos e apetrechos
foram apreendidos. Conforme
narrativa dos policiais, o idoso
foi qualificado e liberado após
o registro do boletim de
ocorrência, seguindo
orientação do delegado
plantonista.

Caminhonete furtada é localizada pela Polícia Civil
na zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade
Assessoria

U

ma caminhonete
Toyota Hilux furtada
no município de São
José dos Quatro Marcos foi
recuperada, na noite de
domingo (05), em ação
realizada pelos policiais de
Vila Bela da Santíssima
Trindade.
O veículo foi furtado no
dia 28 de junho, da residência
da vítima, na região central de
São José dos Quatro Marcos.

Após receberem
informações sobre a possível
localização do veículo, a
equipe de Vila Bela da
Santíssima Trindade realizou
diligências na zona rural do
município, conseguindo
localizar a caminhonete no
interior de uma casa na região.
O veículo foi
apreendido e levado à
Delegacia de Vila Bela para as
providências cabíveis.
Foto: Divulgação

Veículo foi recuperado pela Polícia Civil
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MATO-GROSSENSE

O Cuiabá já contratou seis novos jogadores para a retomada da temporada

Cuiabá negocia com mais um atacante
para retomada do Estadual em agosto
O

Marco Stamm/SN

Foto: Arquivo

Novas contratações para Série B do Campeonato Brasileiro

FUTEBOL

Mixto analisa recurso contra
rebaixamento no Estadual
A Gazeta

A

pesar da Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) buscar um
entendimento quanto ao término
do Campeonato Mato-grossense
deste ano, a tendência é que o
principal torneio da modalidade
no Estado seja 'melado'. Isto pelo
fato de um ensaio da diretoria do
Mixto estar estudando a
possibilidade de contratar uma
banca de advogados para tentar

livrar o clube do rebaixamento à
Segunda Divisão da próxima
temporada.
Durante a primeira fase do
Estadual, a equipe alvinegra
terminou na nona e penúltima
colocação com cinco pontos
somados, dois a menos em
relação ao lanterna Araguaia. Nos
bastidores, membros da diretoria
vem consultando jurídicos na
possibilidade de recorrer contra a
Foto: Arquivo

queda. No entendimento dos
dirigentes, a federação está
atropelando regulamento do
Campeonato Mato-grossense da
Primeira Divisão ao convocar, via
videoconferência, apenas oito
classificados para a segunda fase,
sem a presença do Mixto e do
Araguaia. Em plena curva
crescente da pandemia do novo
Coronavírus em Mato Grosso,
para os mixtenses, a entidade
deveria convocar todos os dez
participantes para debater o
futuro da competição e não os
oito classificados “A federação
está passando por cima da
excepcionalidade.
Com o Brasil todo em
calamidade pública em todos os
setores por causa da doença,
muita coisa tem que ser revista e
discutida”, disse um dirigente
alvinegro, que pediu sigilo de sua
identidade por que o assunto é
tratado como sigilo.
Recentemente, a
federação decidiu que o Estadual
será retomado no fim deste ano.

Cuiabá negocia a
contratação de mais um
atacante para o retorno
aos gramados, programado para
8 de agosto quando a
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) deve começar a
Série B do Campeonato
Brasileiro.
O alvo do Dourado é o
atacante Felipe Ferreira,
artilheiro da Ferroviária no
Campeonato Paulista, com
quatro gols, mas que só deve
chegar a Mato Grosso quando
terminar a competição estadual.
De acordo com o portal
RCI Araraquara, da cidade-sede
da Ferroviária, o atacante de 26
anos chamou a atenção da Ponte
Preta e chegou a ser negociado,
mas o Cuiabá entrou no páreo
com proposta melhor e
balançou o jogador.
Felipe Ferreira é desejo
do treinador Marcelo
Chamusca. Os dois trabalharam
juntos o ano passado no CRB,
de Alagoas, e o técnico gostou

do trabalho do atacante. O
desempenho de Felipe Ferreira
na Série B do ano passado foi
tão bom que no final da
temporada ele foi emprestado
ao Vasco, mas não repetiu a boa
performance na Série A e voltou
para a Ferroviária.
O Cuiabá já contratou
seis novos jogadores para a
retomada da temporada e agora
com a data definida, deve
aumentar a carga no mercado. O
Dourado já conta com os
reforços do lateral esquerdo
Romário, do zagueiro Everton
Sena e de outros quatro
atacantes Yago, Fabrício
Daniel, Jenison e Felipe
Marques, todos vindos do
futebol paulista.
Este ano o Cuiabá ainda
tem pela frente o Campeonato
Mato-grossense, paralisado
desde março e que deve ser
retomado no último trimestre, a
Série B do Campeonato
Brasileiro, a Copa do Brasil e a
Copa Verde.

Mixto contesta a Federação por ter ficado de fora da reunião
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*********************
As felicitações hoje são endereçadas ao
rotariano Leandro Martins, que
completa data nova e comemora com a
esposa Carolina (foto) e filhos,
recebendo o carinho dos amigos e
lideranças políticas da região em suas
mídias sociais. Que seu dia seja repleto
de luz e paz. Desejo que nesse novo ano
você possa realizar todos seus desejos.
Parabéns!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em Touro,
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos queridos,
que chegam trazendo algumas
mudanças.O dia é ótimo para novas
investidas em um projeto em equipe.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um tenso
de Urano em Touro e você
pode estar emocionalmente
envolvido com um romance,
que o obriga a fazer uma viagem profunda
em seu mundo emocional. O momento é
ótimo para, a partir dessas mudanças,
libertar-se de pessoas e situações opressoras.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em seu
signo, indicando um dia de
pleno envolvimento no
trabalho, que segue com algumas
mudanças interessantes e inovadoras. Sua
criatividade e necessidade de inovação vai
às alturas.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um tenso
de Urano em Touro e você
pode, a partir de um mergulho
em suas emoções,
especialmente as que envolvem sua
infância, fazer mudanças em
relacionamentos familiares. O momento
envolve uma agradável libertação
emocional.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em seu signo e um
tenso de Urano em Touro e
você começa a encontrar
um sentido mais filosófico
para os acontecimentos de sua vida. Você
pode sentir uma forte necessidade de
expandir conhecimentos sobre um tema
específico.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um tenso
d e U r a n o e m To u r o ,
indicando um dia de
movimento agradável na vida
social, mesmo através das redes,
descontração, contato com pessoas
interessantes e comunicativas. Um projeto
inovador pode ser aprovado.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em Touro,
indicando um dia de
interiorização e necessidade de
distanciamento e solitude. Você busca por
mudanças, mas a maior mudança é a
interior; é a partir dela que todas as outras
acontecem.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em Touro e
uma boa notícia, relacionada
a um projeto inovador de
trabalho e às suas finanças, pode chegar e
trazer algumas mudanças em sua rotina. O
dia é ótimo para começar uma atividade
que una mente e corpo.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um tenso
d e U r a n o e m To u r o ,
indicando um dia de
movimento e mudanças na
vida social e aproximação de amigos,
mesmo que através das redes. O dia é ótimo
para inovar projetos em sociedades ou
agregar parceiros comerciais.

A Lua entra em seu signo,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um tenso
de Urano em Touro, promete
movimentar seu coração. Um
romance, com uma pessoa
diferente e inteligente pode começar. A
partir dele, algumas mudanças em sua vida
podem acontecer. Fique atento à
oportunidades.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em Touro,
indicando um dia em que
você estará totalmente
voltado para o trabalho e focado em dar
passos à frente em projetos profissionais.
Neste momento, sua imagem social é de
uma pessoa inovadora e cheia de ideias.

A Lua entra em Aquário,
recebe um ótimo aspecto de
Vênus em Gêmeos e um
tenso de Urano em Touro e
você vai preferir distanciarse do barulho social e de
conversas vazias. A intimidade com
pessoas de seu convívio, será priorizada a
qualquer contato apenas social. Dia ótimo
para planejar um projeto pessoal.

Aplausos a aniversariante Simone
Giraldelli que comemorou mais uma data
natalícia. Tim tim com votos de
felicidades, amor, paz e saúde.
No rol dos aniversariantes o cabo da PM Douglas Silva que
festejou mais um ano no aconchego do lar, recebendo o
carinho mais que especial da esposa Regiane e do filhão Pedro
(foto). Que essa data se reproduza por muitos anos, sempre
com saúde e realizações. Feliz Niver!

Sucessos a querida locutora Meire Maciel que volta a Difusora
com o Programa Tendências encantando as tardes de
domingo. Profissional gabaritada com mais de 30 anos de
carreira, Meire Maciel arrasa ao microfone e arrasta muitos
seguidores com sua simpatia e talento. Vale aquele velho
ditado: O bom filho a casa torna. Nós aqui na escuta.
Parabéns!

Trocando de idade o engenheiro Adilson
Reis, que domingo marcou mais um
golaço no placar da vida e recebendo
calorosos abraços dos familiares e rol de
amizade. Que Deus em sua infinita
bondade lhe presenteie com um ano
pleno de realizações e muita saúde.

