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AÇÃO SOLIDÁRIA

Rotarianos abraçam a campanha Papai
Noel dos Correios com adoção de cartinhas
Foto: JCC

Motivados pelo espírito natalino os rotarianos do Rotary Club de
Cáceres se engajaram na Campanha de Natal promovida pelos Correios
adotando cartinhas com pedidos de crianças ao Papai Noel. Este é o
primeiro ano em que o RC Cáceres participa do projeto buscando assim
incentivar também outras empresas, empresários e a comunidade a
participar. Página 03

É NATAL

Natal de Luz ilumina a cidade e faz brilhar
os olhos de adultos e crianças em Cáceres
Foto: Ronivon Barros

Entrega foi na sede do clube com a presença do gerente dos Correios

ONLINE

Natal de Luz atrai muitos turistas

Cerimônia de diplomação e posse dos
vereadores, prefeita e vice será virtual
Foto: Assessoria

O Presidente da Câmara
Municipal de Cáceres, em reunião
com vereadores eleitos e reeleitos na
manhã de quarta-feira, decidiu não
realizar uma festividade para a posse
dos parlamentares do Legislativo e
Executivo para o mandato 20212024. A ocasião costuma reunir,
normalmente, mais de 400 pessoas,
entre amigos, familiares,
representantes de órgãos municipais
e estaduais, imprensa e espectadores.

Como acontece nos anos anteriores, Cáceres se transforma no
período do Natal. O acender das luzes, deu o tom da 11ª edição do Natal de
Luzes da cidade, que tem na decoração uma das principais atrações. A
cerimônia de inauguração na quinta-feira, foi prestigiada porgrande
público que aplaudiram o acendimento das milhares de lâmpadas que
compõem a decoração, brilhante resultado do projeto realizado pela
Prefeitura, por meio da Sicmatur, com a coordenação geral do reconhecido
cenógrafo, Marcionei Miranda Prado. Página 04

ESTUDOS

Unemat coordena pesquisa sobre condições de
saúde da população de MT durante pandemia
Foto: Ilustrativa

Reunião no gabinete do
presidente da Câmara

Página 03

REUNIÃO VIRTUAL

Eliene cobra Governo Federal
sobre vacina contra Covid-19
Foto: Arquivo

Saber quanto da população já foi contaminada pela Covid-19 é um
dado relevante para entender como a doença funciona e com isso adotar
medidas preventivas. Este é o principal objetivo da pesquisa
soroepidemiológica coordenada pela professora Ana Claudia Pereira
Terças Prettel, da Universidade do Estado de Mato Grosso e financiado
pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT). Página 05

PF combate tráfico de drogas em
Mato Grosso e mais três Estados

OPERAÇÃO CAIXÃO

Com o tema “Conectando Cidades”, a
prefeita eleita, Eliene Liberato (PSB), participou
do encontro virtual entre chefes do Executivo
Municipal da Frente Nacional de Prefeitos, sendo a
única representante de Mato Grosso a participar. A
principal pauta tratada na reunião abordou ações do
governo federal em relação à vacinação contra o
novo coronavírus.

Pesquisa é financiada pela SES-MT

Eliene Liberato, Prefeita eleita de Cáceres

Página 04

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (10) a
Operação Caixão, visando combater uma organização criminosa
voltada para a prática do tráfico de drogas nos estados de Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal.
Página 06
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Artigo

PIX – uma nova forma de consumo e de atuação jurídica
Todos devemos contribuir ao
respeito pelos Direitos Humanos
O Papa Francisco indicou que
“cada um é chamado a contribuir com
coragem e determinação ao respeito dos
Direitos Humanos fundamentais de cada
pessoa”.
O pontífice recordou o
ensinamento de Jesus na passagem do
Evangelho de São Mateus ao capítulo 25
para destacar a importância de respeitar
os direitos humanos das pessoas
"invisíveis", isto é, de "quem tem fome e
sede, quem está nu, doente, estrangeiro
ou detido".
O texto do Evangelho comentado
pelo Papa Francisco refere-se ao
ensinamento de Jesus sobre o Juízo Final
(São Mateus 25,34-40) no qual as
pessoas justas herdarão o Reino que “vos
foi preparado desde o início do mundo”
porque deram de comer ao faminto, de
beber ao sedento, acolheram o
peregrino, vestiram a quem estava nu,
visitaram os doentes e os presos.
Em 25 de novembro, o Santo
Padre também escreveu que é necessário
que todos "façam muito mais pela
dignidade de cada mulher", pois as
mulheres são muitas vezes "ofendidas,
espancadas, violentadas, levadas à
prostituição".
Nesse sentido, em 1º de janeiro de
2020, o Papa rejeitou a violência sofrida
por muitas mulheres no mundo e
destacou que “toda a violência infligida
à mulher é uma profanação de Deus”.
Na ocasião, o Santo Padre lamentou que
as mulheres "sejam continuamente
espezinhadas, espancadas, violentadas,
obrigadas à prostituição e a privar a vida
que trazem no seio”.
O Santo Padre incentivou ir
contracorrente para proteger os direitos
humanos no mundo e citou “os
nascituros aos quais são negados o
direito de vir ao mundo, naqueles que
não têm acesso aos meios indispensáveis
para uma vida digna, nos que são
excluídos de uma educação adequada,
naqueles que são injustamente privados
do trabalho ou forçados a trabalhar como
escravos, nos que estão detidos em
condições desumanas, nos que sofrem
torturas ou não têm a possibilidade de se
redimir, nas vítimas de
desaparecimentos forçados e suas
famílias”.

O papel moeda e o cartão de
débito podem estar com os dias
contados com a chegada do PIX - o
novo sistema de pagamentos que irá
alterar as relações de consumo. A
medida foi elaborada pelo Banco
Central e já está em vigor.
Sabe aquelas taxas cobradas a
cada transferência para um banco
diferente, pelo PIX, o cliente não
precisa pagar. Além disso, o DOC ou
TED também se tornaram obsoletos,
isso porque o pagamento para o
usuário recebedor ocorre em tempo
real e pode ser realizado nas 24 horas
do dia, nos sete dias da semana.
A forma de se fazer a
transferência também foi
simplificada, bastam apenas alguns
dados do favorecido, seja número do
celular, e-mail, CPF/CNPJ ou QR
Code.
Se por um lado, a iniciativa
traz maior celeridade e transparência
nas relações comerciais com novas
situações que viabilizarão transações
mais simples e fáceis, por outro é um
desafio para nós advogados, uma vez
que, o profissional deve ser capaz de
dar soluções ágeis para a manutenção
da segurança jurídica do cliente no
ciberespaço, pois sempre existirão
criminosos que tentarão passar
impunes por práticas ilegais, em
razão da tecnologia e internet.
Segundo a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban),
houve um aumento de 44% em golpes
que usam nomes de bancos ou
instituições financeiras para roubar
dados e movimentar dinheiro da
vítima.
Logo, o consumidor ao aderir
ao PIX, deverá ficar atento a algumas
circunstâncias, pois está sendo
bombardeado por instituições
financeiras com mensagens, e-mails e
ligações para aderir ao serviço em
comento.
A orientação é que, tanto as
pessoas físicas quanto as jurídicas
devem escolher em primeiro
momento com qual instituição
financeira quer firmar relações e
cadastrar seu PIX e, posteriormente,
procurar a mesma, seja baixando o
aplicativo oficial ou procurando
pessoalmente a agência. O melhor
conselho aos consumidores, neste
primeiro momento, é evitar passar

dados e contatos via e-mail,
mensagens ou telefones, se
resguardando de criminosos
fraudadores.
Sabemos que tudo que é novo
e revolucionário, como é o caso do
PIX, requer um período de testes,
readequações e atualizações,
justamente para inibir praticas
abusivas e criminosas, assim, o
consumidor deve ao máximo, neste
primeiro momento, evitar criar a
chave PIX com seu CPF ou telefone e,
caso já tenha criado com tais dados,
evitar passar a chave PIX para
desconhecidos, prezando neste
momento apenas para efetivar tais
transações com amigos e parentes.
Ademais, devemos lembrar
que, em caso de fraude com a chave
PIX já cadastrada pelo consumidor na
instituição financeira, esta última
detém responsabilidade objetiva, ou
seja, a instituição deve prezar pela
segurança de seus consumidores e,
em caso de fraude, esta será
responsabilizada.
O PIX de fato vem para
revolucionar e agregar ao dia a dia dos
brasileiros, porém, tudo que é novo
requer um tempo de adaptação, mas
em curto prazo podemos visualizar
que as transações por DOC e TED
tendem a ser extintas.
Por fim, devemos relembrar
que o PIX não tem custo apenas para
as pessoas físicas, porém, para
pessoas jurídicas as instituições
financeiras tem a liberdade do banco
central para cobrar tarifas fixas em
transferências ou pagamento de
valores, o que fatalmente acarretará
uma guerra de tarifas, sendo ótimo
para os consumidores, os quais
poderão aderir à instituição que lhe
seja mais favorável e lhe proporcione
maiores vantagens.

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

___***Marcelo Zaina de Oliveira,
é advogado no escritório Mestre
Medeiros Advogados Associados,
pós-graduado em processo civil,
processo tributário e direito
tributário.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Endereçado a duas situações flagradas pelas lentes do JCC,
um caminhão descarregando e um pedreiro misturando
cimento na rua, nada de “anormal” se não fosse pelo fato
estarem obstruindo a passagem de veículos, causando um
certo transtorno aos carros que ao se depararem com a
situação tinham que retornar. Caberia aí, respeito ao
trânsito e o direito de ir e vir do cidadão. Fato lamentável,
que teria sido evitado se o motorista do caminhão ou o
pedreiro tivesse observado e tomado os devidos cuidados
para deixar livre a passagem. Fica o registro.
BRANCAS

Para o brilhante trabalho nas eleições municipais em
Cáceres desenvolvido pela juíza Drª Graciene Pauline
Mazeto, pelo promotor Dr. Augusto Lopes Santos e pelo
Chefe do Cartório Eleitoral de Cáceres Iury da Costa e
Faria, que receberam do Presidente da Câmara Municipal,
Rubens Macedo, o Diploma de Ordem ao Mérito em
reconhecimento a lisura e transparência do processo.
PRETAS

Usuários de aplicativos de bancos nos celulares, devem
ficar atentos aos golpes praticados por estelionatários que
tentam enganar os clientes emitindo um alerta via SMS ou
WhatsApp, informando sobre uma suposta atualização de
cadastro, sob risco do acesso do cliente ser bloqueado.
Clientes do BB estão entre os alvos, o correntista que abrir
o link vai encontrar uma página similar e se responder ou
em muitos casos orientam a se dirigir a um caixa eletrônico
e fazer a operação sugerida por eles, dará acesso dos
bandidos à sua conta bancária. O BB alerta aos clientes
para não fornecerem dados em sites desconhecidos ou em
páginas abertas por meio de links recebidos por e-mail ou
mensagens.
BRANCAS

___***Vaticannews
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Para a campanha 'Faça uma criança feliz', desenvolvida
pela Coordenação de Proteção e Defesa Civil, que irá
distribuir os produtos arrecadados as famílias que vivem
em áreas de risco em situação de vulnerabilidade. Para doar
basta entregar os brinquedos e roupas na sala da Defesa
Civil, na Prefeitura, ou ligar no telefone (65) 999965966,
que a equipe busca na casa do colaborador.

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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AÇÃO SOLIDÁRIA

A Ação faz parte dos projetos sociais do ano Rotário 2020/21

Rotarianos abraçam a campanha Papai
Noel dos Correios com adoção de cartinhas

Da Redação

Foto: JCC

M

otivados pelo espírito
natalino os rotarianos do
Rotary Club de Cáceres se
engajaram na Campanha de Natal
promovida pelos Correios adotando
inúmeras cartinhas com pedidos de
crianças ao Papai Noel. A primeira
entrega dos presentes se deu na noite
de quarta-feira, quando o Gerente da
Agência dos Correios em Cáceres,
José Machado Arruda
e o
colaborador Luciano estiveram
recebendo os presentes, que serão
entregues as crianças no Natal.
Este é o primeiro ano em que
o RC Cáceres participa do projeto
buscando assim incentivar também
outras empresas, empresários e a
comunidade a participar.
De acordo com a presidente
do Rotary, Rosane Michelis Saravy,
o objetivo da ação é realizar os
sonhos das crianças carentes, que
depositam nas cartinhas a esperança
de receber um presente no Natal,
fomentando ainda a solidariedade e a
cidadania, além de promover o
crescimento social das crianças.
Rosane ressalta que o
principal benefício que o projeto
proporciona à sociedade é a
disseminação dos valores natalinos,
como amor ao próximo, a
solidariedade e a felicidade além de
despertar na criança a habilidade da
escrita, estimulando o aprendizado.
“A adoção de uma carta é muito mais
que uma ação solidária, pois é a
realização do sonho de uma criança,

blognoel.correios.com.br/app/index
.php e clicar na opção "Adotar
Agora"; depois selecionar o Estado e
a cidade onde se desejar fazer a
adoção, na sequencia serão
disponibilizadas as cartinhas, após
escolher uma ou mais, clicar em
Adotar Cartas e preencher um

cadastro simples.
Os padrinhos e madrinhas
receberão no e-mail cadastrado a
confirmação da adoção. Para
visualizar as cartinhas adotadas,
basta acessar a página de adoção
online pelo blog e clicar na seção
"Minhas Cartas".

ONLINE

Cerimônia de diplomação e posse dos
vereadores, prefeita e vice será virtual
Assessoria

O

Entrega foi realizada na noite de quarta-feira

e esse é o verdadeiro sentido do
Natal”.
Machado agradeceu a
iniciativa do Rotary em abraçar a
causa que possibilita que milhares de
pessoas se transformem em mamães
e papais da família Noel para
disseminar amor através da
solidariedade. Além de que os
Correios colocam sua maior ação
social a serviço da educação, ao
incluir as cartas de crianças das
escolas da rede pública de ensino

(até o 5º ano do ensino fundamental)
e de instituições, como creches,
abrigos, orfanatos e núcleos
socioeducativos. “O sorriso no rosto
de uma criança não tem preço que
pague. Todo mundo tem um pouco
de Papai Noel e precisamos levar
essa magia às crianças e suas
famílias”, finaliza Machado.
Como adotar uma cartinha? Seja Mamãe ou Papai Noel por um
dia, é muito simples adotar uma
cartinha, basta acessar o site

CÃES E GATOS

3ª etapa de Vacinação Antirrábica
acontece neste sábado em Cáceres

Presidente da Câmara
Municipal de Cáceres, em
reunião com vereadores
eleitos e reeleitos na manhã de
quarta-feira, decidiu não realizar
uma festividade para a posse dos
parlamentares do Legislativo e
Executivo para o mandato 20212024.
A ocasião costuma reunir,
normalmente, mais de 400 pessoas,
entre amigos, familiares,
representantes de órgãos municipais
e estaduais, imprensa e
espectadores. Devido à pandemia do
Covid-19, que tem retomado força
no país em uma "segunda onda" e já
ameaça todo o Mato Grosso,
decidiu-se em conjunto pela
realização de uma cerimônia remota
no próprio Plenário da Câmara com
a posse e juramento dos
parlamentares eleitos, prevista para
as 10 horas da manhã do dia 1º de
Janeiro de 2021.
A população poderá
acompanhar a posse online, com

transmissão ao vivo na página
oficial do Poder Legislativo no
Facebook. Já a diplomação
acontece na próxima quarta-feira
(16), às 13 horas, com transmissão
pelo canal oficial do TRE-MT no
YouTube.
O Presidente Rubens
Macedo, em carta entregue aos
participantes da reunião, reforçou
que a decisão de não realizar
festividades atenderá as
necessidades não só de prevenir a
transmissão do coronavírus, como
também de economizar recursos
públicos em momento de grande
fragilidade econômica.
Citando o exemplo da
Justiça Eleitoral, que concederá os
diplomas também sem
festividades, o Chefe do
Legislativo enfatizou que "cada
centavo economizado vai ajudar
Cáceres a se recuperar do impacto
dessa pandemia e salvar
comerciantes, empreendedores e a
população trabalhadora em geral".
Foto: Assessoria

Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres, por
meio da Vigilância Sanitária,
realiza hoje mais uma etapa
da vacinação antirrábica no
município. Embora, nos dias de hoje,
a raiva seja uma doença considerada
um tanto incomum, ela ainda é tida
como uma grande preocupação por
parte dos donos de pets. Incurável
nos animais e fatal em 100% dos
casos, a doença é uma zoonose e,
portanto, também pode afetar os
seres humanos, sendo que a vacina
antirrábica é, ainda hoje, a sua única
forma de prevenção.
Portanto, cães e gatos a

partir de três meses de idade, que
ainda não foram vacinados em 2020,
devem receber a dose, que estará
sendo aplicada no período das 8h às
16h nos pontos de vacinação: PSF
CAIC, na Rua Hermes da Fonseca,
N°152, B. Jardim Cidade Nova; PSF
Vila Real, na Avenida Europa,
Bairro Vila Real; PSF Rodeio, na
Rua Madri, Bairro Rodeio; Escola
Frei Ambrosio, na Av. Nossa Srª do
Carmo, Bairro Junco; Escola
Municipal Novo Oriente, na Rua
Pirizal, Bairro Sto Antônio; Escola
Municipal do Garcez, Rua Radial 1,
Bairro Garcez; Escola Municipal
Foto: Ilustrativa

Eduardo Benevides Lindote, Av
Barcelona, B. Empa; Mercearia
Vitoria, em frente e pracinha,
conhecido como Pé de Galinha,
Bairro Jd das Oliveiras; Bar do
Paulinho, na Av. Nossa Srª do
Carmo, Bairro Jardim União (Vila
Fifi) e Mercado Vieira, na Av. José
Pinto de Arruda, Bairro Jardim
União.
Os organizadores
recomendam que os animais estejam
contidos por correntes ou guias e, de
preferência, conduzidos por adultos.
Bem como devido a pandemia, todos
devem estar usando máscaras e
respeitar rigorosamente o
distanciamento.
Decisão foi consenso entre os vereadores

Vacinação é gratuita e protege seu Pet
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É NATAL

Natal de Luz nesta edição traz como tema central a Esperança

Natal de Luz ilumina a cidade e faz brilhar
os olhos de adultos e crianças em Cáceres
C
MT Prev inicia censo presencial em

Da Redação

Foto: Ronivon Barros

omo acontece há anos, Cáceres
se transforma no período do
Natal. O acender das luzes, deu
o tom da 11ª edição do Natal de Luzes da
cidade, que tem na decoração uma das
principais atrações.
A cerimônia de inauguração na
quinta-feira, contou com a presença do
Prefeito Francis Maris, do Secretário de
Turismo e Meio Ambiente, Luis
Henrique Lemos, e demais autoridades,
reunindo grande público que prestigiou
o acendimento das milhares de micro
lâmpadas que compõem a decoração,
brilhante resultado do projeto realizado
pela Prefeitura, por meio da Sicmatur,
com a coordenação geral do
reconhecido cenógrafo, Marcionei
Miranda Prado.
Com direito a presépio, Papai
Noel, estrelas iluminadas, árvores
cintilantes, o ponto alto da abertura foi a
queima de fogos no acendimento das
luzes e o teatro campal “Auto de Natal”,
que deu a grande largada para as
festividades alusivas ao nascimento do
filho de Deus, para deleite de milhares
de cacerenses e visitantes, que afluem a
cidade nesta época.
A peça “Jesus Cristo, o

CENSO PREVIDENCIÁRIO

Cáceres, na próxima segunda-feira
Assessoria

A

Natal de Luz é cartão postal em Cáceres

presente de Deus”, com mais de 200
artistas, retrata parte da vida de Jesus,
remontando milhares de anos, numa
viagem ao tempo, fiel ao ambiente do
enredo, com os personagens bíblicos na
cenográfica Jerusalém.
A peça que foi aplaudida de pé
pelos presentes, volta em cena nos dias
19 e 23, sempre às 20h na Praça de

Eventos da Sicmatur.
O prefeito Francis Maris e o
Secretário Lemos, fizeram a abertura
oficial do evento e explicaram a
importância do Natal Luz para Cáceres,
diante desse cenário de pandemia, onde
a Esperança, a Fé, o Amor, a Gratidão e a
Paz tem que estar presente em cada
coração.

REUNIÃO VIRTUAL

Eliene cobra Governo Federal
sobre vacina contra Covid-19

Joner Campos/CN

P

refeita eleita em Cáceres, Eliene
Liberato (PSB), participou do
encontro virtual entre chefes do
Executivo Municipal da Frente
Nacional de Prefeitos. Com o tema
“Conectando Cidades”, realizado nesta
quarta-feira (09).
A principal pauta tratada na
reunião abordou ações do governo
federal em relação à vacinação contra o
novo coronavírus (Covid-19). Mais de
80 prefeitos, atuais e eleitos,
participaram da reunião. E Eliene foi a
única representante de Mato Grosso.
Segundo Eliene, é necessário o
direcionamento do Governo Federal

sobre como os prefeitos devam agir no
início da campanha de vacinação.
“Sabemos que os municípios
sofreram muito. Além da perda na
arrecadação, sofremos impactos
econômicos e sociais. Precisamos que o
Governo Federal garanta a vacinação
para os municípios”, explicou Eliene.
Jonas Donizete, presidente
nacional de prefeitos, relembrou que na
ponta, prefeitos que são os grandes
responsáveis pelo contato direto com a
população.
“Nós seremos os agentes que
vamos efetivar essa vacinação. Por isso,
nós solicitamos a presteza, imediatez
Foto: Reprodução

Eliene foi a única representante de MT

para que o Governo Federal faça um
calendário e comunique os municípios
de como isso será executado, para que os
prefeitos também possam se
programar”, afirma.
A reunião gerou uma Nota de
Posicionamento, onde a FNP faz
apontamentos sobre a imunização. “A
retomada econômica depende da
imunização da população e também da
estabilidade e tempestividade das ações
governamentais.
Por isso, prefeitas e prefeitos
eleitos e reeleitos contam com atitudes
assertivas da União a partir de agora”,
diz trecho do documento.
Posicionamento federal - Na terçafeira, o ministro da Saúde Eduardo
Pazuello, afirmou que o Governo
Federal comprará qualquer vacina,
desde que registrada na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
A euforia por respostas dos
prefeitos se dá pela declaração do
governador João Dória, de São Paulo,
feito no mesmo dia. Segundo Dória, a
vacinação começa em 25 de janeiro no
Estado e usará a Coronavac,
desenvolvida na china em parceria com
o laboratório o Instituto Butantan.
"Tenham certeza, que é um
compromisso do Governo Federal
vacinar todos os que precisam ser
imunizados e aqueles que desejarem",
afirmou o ministro.

partir da próxima segunda-feira
(14) começa o atendimento
presencial para os aposentados e
pensionistas que agendaram o censo
previdênciário em Cáceres, Cuiabá, e
Várzea Grande. Para quem for fazer o
recadastramento no polo de Cáceres o
prazo será até o dia 13 de janeiro de
2021, totalizando um mês para a
apresentação dos documentos após o
início do censo.
Moradores de Cáceres que
ainda não agendaram o procedimento
podem reservar a data para atendimento
presencial por meio do site
www.mtprev.mt.gov.br ou pelo telefone
0800.647.3633. Já para Cuiabá e Várzea
Grande, cidades que concentram a maior
parte dos aposentados e pensionistas de
Mato Grosso, o atendimento presencial
vai até o dia 11 de junho de 2021.
A assessora do MT Prev,
Kaliane Saturnino explica sobre a
importância de buscar o agendamento
com antecedência. “Recomendamos
que os aposentados e pensionistas não
deixem para a última hora, e se atentem
ao calendário de atendimento da sua
cidade.Também ressaltamos que no
momento do atendimento presencial é
necessário que todos estejam com os
documentos atualizados e corretos para
evitar problemas”, explica. Confira a
lista de documentos e o calendário
completo de todos os polos clicando
h t t p : / / w w w. m t p r e v. m t . g o v. b r / /5939880-censo-previdenciario-2020
Local de recenseamento
- Em

Cáceres, o local de recadastramento será
o Campos Universitário da Unemat.
Moradores de Cuiabá e Várzea Grande
devem se dirigir até a sede da
Controladoria Geral do Estado (CGE),
localizada no Centro Político. No site do
MT Prev estão disponíveis todos os
endereços dos locais de recadastramento
presencial. Devem obrigatoriamente
agendar a apresentação de documentos
de modo presencial os aposentados e
pensionistas que moram nas cidades de:
Alta Floresta, Barra do Garças, Cuiabá,
Cáceres, Rondonópolis, Tangará da
Serra, Sinop, Várzea Grande e Vila Rica.
Apenas os beneficiários que possuam
incapacidade de locomoção ou em razão
de moléstia grave, moradores de outras
cidades que não integram a lista de
municípios polos, podem optar pelo
recadastramento on-line.
Sobre o censo - Fazem parte desta
edição do censo os inativos e
pensionistas que tenham tido o benefício
concedido até 30 de junho de 2020,
incluindo os abrangidos pelo Convênio
CV0032006/MT-MS. O recenseamento
presencial acontece entre 14 de
dezembro de 2020 até 11 de junho de
2021, de acordo com o cronograma de
cada cidade polo.
A atualização
cadastral é obrigatória, de acordo com o
decreto estadual 556/2020 e será
requisito para a continuidade do
pagamento do benefício. Caso o
beneficiário não atualize os seus dados
cadastrais, poderá ter o pagamento
suspenso.
Foto: Assessoria

Atendimento será mediante agendamento
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ESTUDOS

Além de levantar a prevalência de anticorpos ao Coronavírus o estudo
vai descrever como a população vem se comportando em face da doença

Unemat coordena pesquisa sobre condições de
saúde da população de MT durante pandemia
S
Lygia Lima

Foto: Divulgação

aber quanto da população já foi
contaminada pela Covid-19 é um
dado relevante para entender
como a doença funciona e com isso
adotar medidas preventivas. Este é o
principal objetivo da pesquisa
soroepidemiológica coordenada pela
professora Ana Claudia Pereira Terças
Prettel, da Universidade do Estado de
Mato Grosso e financiado pela
Secretaria Estadual de Saúde (SESMT). A pesquisa identificou a
prevalência de anticorpos em 12,5% da
população de dez municípios.
Além de levantar a prevalência
de anticorpos ao Coronavírus de polos
de Mato Grosso, que se configuram
centros polarizadores, por conta da
estrutura urbana e intensidade dos
fluxos das redes existentes, o estudo
também vai descrever como a população
dessas cidades vem se comportando em
face da doença, quais hábitos estão
sendo adotados, as condições de saúde
de forma geral, e também dados sobre a
saúde mental da população.
Os municípios participantes da
pesquisa são: Água Boa, Alta Floresta,
Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá,
Juína, Rondonópolis, Sinop, Tangará da
Serra e Várzea Grande.
Anticorpos - A prevalência de
anticorpos no conjunto dos dez
municípios avaliados foi de 12,5%, mas
a variação encontrada nas cidades ficou
entre 7,4% a 24,3% entre os municípios.
Várzea Grande foi a cidade que
apresentou a maior prevalência com
24,3%, seguido de Cuiabá (17,5%),
Sinop (13,6%), Barra do Garças
(12,9%) e Cáceres (12,8%).
Os pesquisadores lembram que
considerando a soroprevalência
estimada pela amostra e a população de
20 anos ou mais para o estado de Mato
Grosso (2.397.225 habitantes), o
número de pessoas já infectadas é de

Coleta de dados ocorreu entre 16 de setembro e 15 de outubro

cerca de 299.563 habitantes, mesmo
assim alertam que é preciso cautela com
a generalização dos resultados para o
Estado.
“É importante destacar que a
realização deste inquérito no estado de
Mato Grosso no período entre setembro
e outubro já evidencia a expansão da
doença, passando de 0,4% em junho
(Hallal et al., 2020) para 12,5% em
setembro/outubro. A baixa prevalência
de pessoas infectadas no estado,
significa que ainda existe uma grande
quantidade de pessoas em risco de
adquirir a doença enquanto não
estiverem disponíveis vacinas efetivas
sendo, portanto, importante a
manutenção das ações de prevenção”,

diz trecho do relatório.
Para a professora da Unemat o
trabalho das equipes de vigilância
epidemiológica nesses municípios tem
sido de qualidade, o que pode refletir
nessa baixa prevalência. Além disso, ela
acredita que o número maior, no que diz
respeito a prevalência, que achamos
nesse inquérito epidemiológico sejam
de pessoas assintomáticas”. Sobre a
questão de gênero, a prevalência foi
maior nos homens com 53,7%, e a faixa
etária que prevaleceu dentre aqueles que
tiveram anticorpos detectados foi dos
30-49 anos (42,5%).
Saúde Mental - Quanto as análises da
saúde mental da população em
decorrência da pandemia, do nível de

estresse e depressão, as mesmas serão
feitas em parceria com equipes da
Enfermagem Psiquiátrica da
Universidade de São Paulo (USP).
“Durante a coleta de dados
junto a população foi aplicado o
procedimento DSM-5, que nada mais é
do que um manual diagnóstico e
estatístico da Associação Americana de
Psiquiatria (AMERICAN
PSYCHIATRIC ASSOCIATION,
2014), constituído de 23 questões que
avaliam 13 domínios da saúde mental,
incluindo depressão, raiva, mania,
ansiedade, sintomas somáticos, ideação
suicida, psicose, distúrbio do sono,
memória, pensamentos e
comportamentos repetitivos,
dissociação, funcionamento da
personalidade e uso de substância.
Cada domínio consiste de 1 a 3
perguntas. Cada item investiga o quanto
(ou com que frequência) o indivíduo tem
sido perturbado pelo sintoma específico
durante as duas últimas semanas”,
explica a professora.
De acordo com ela, esses dados
ainda não estão consolidados, mas
poderão demonstrar o quanto a
população do Estado foi afetada com a
pandemia e as medidas de
distanciamento e isolamento social.
Metodologia inovadora
- A
coordenadora da pesquisa, explica que
metodologia adotada para essa pesquisa
soro epidemiológica é a de inquérito, e
para esse levantamento utilizou como
base setores censitários conforme
preconiza o IBGE com o sorteio

aleatório de casas e também de
moradores, além de realizar a coleta de
dados a partir de um software
disponibilizado pelo Centro de Controle
de Doenças (CDC) dos Estados Unidos
da América, chamado Epi InfoTM.
“Toda a coleta foi realizada em
tablets e smartphones a fim de agilizar o
processamento da informação. O
pessoal envolvido na coleta, que foram
os servidores das secretarias municipal
de saúde, e também acadêmicos de
diferentes instituições que atuaram
como voluntários foram capacitados
para garantir a confiabilidade da
pesquisa”, explica a professora.
Ao todo, foram analisadas
4.206 amostras de sangue no
Laboratório Central do Estado, que
foram analisadas juntamente com o
questionário respondido pelo
participante. Os testes feitos foram por
quimioluminescência para a
determinação quantitativa de anticorpos
IgC contra as proteínas S1 e S2 do
SARS-CoV-2.
A coleta dos dados ocorreu
entre 16 de setembro e 15 de outubro e a
equipe de campo envolveu 656
trabalhadores da saúde e estudantes
voluntários.
Todos os entrevistadores
realizaram teste RT-PCR antes de iniciar
em campo e teste sorológico ao final da
coleta de dados, visando assim
monitorar a saúde de toda a equipe
envolvida e garantir a segurança aos
profissionais e a população que foi
visitada em seu domicílio.

PAVIMENTAÇÃO

Governo realiza obra de recuperação e conservação
de 94 km entre Araputanga e Vale de São Domingos
Assessoria

Foto: Sinfra-MT

Obra sendo executada entre Araputanga e Vale de São Domingos

O

Governo do Estado, por meio
da Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística
(Sinfra), executa os serviços de
recuperação e conservação de 94,98
quilômetros das rodovias MT-248/352,
entre os municípios de Araputanga e
Vale de São Domingos, região Sudoeste
de Mato Grosso.
São realizados os serviços de
reparo da pavimentação, com aplicação
de microrevestimento, limpeza da faixa
de domínio, sinalização e outras
melhorias na malha rodoviária, no
trecho que vai do entroncamento da MT175, em Araputanga, até chegar em Vale
de São Domingos.
As melhorias buscam
restabelecer os padrões de qualidade da
rodovia, a fim de assegurar maior
fluidez, conforto e segurança na
rodovia. Ao todo são investidos R$ 16
milhões nesses serviços, que vão
beneficiar ao menos 15 municípios da

região que dependem diretamente das
rodovias para o trânsito e transporte, de
acordo com o secretário de
Infraestrutura e Logística, Marcelo de
Oliveira.
Esses serviços em andamento
fazem parte de um dos três lotes de
melhorias realizadas nas rodovias da
região Sudoeste. O Governo executa
ainda outras duas obras de recuperação
da malha rodoviária nas MT-175 e MT170, totalizando uma extensão de
203,19 quilômetros.
Na MT-175, as melhorias são
realizadas no trecho que vai do
entroncamento da BR-174 até Reserva
do Cabaçal, com extensão de 104,1
quilômetros. Já na MT-170, os serviços
são executados em uma extensão de 99,
09 quilômetros, no trecho que
compreende o entroncamento da BR174, no distrito de Caramujo, em
Cáceres, até o município de Salto do
Céu.
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OPERAÇÃO CAIXÃO

Operação cumpre mandados de busca e de prisão nos estados de GO, MT, MS e DF

PF combate tráfico de drogas em
Mato Grosso e mais três Estados
Redação c/ Assessoria

A

Polícia Federal deflagrou
nesta quinta-feira (10) a
Operação Caixão,
visando combater uma
organização criminosa voltada
para a prática do tráfico de drogas
nos estados de Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul, Goiás e
Distrito Federal.
Participam da ação mais
de 40 policiais federais, que
cumprem 14 mandados judiciais,
sendo 4 mandados de prisão
temporária e 10 mandados de
busca e apreensão, nas cidades de
C a m p o Ve r d e / M T, P o n t a
Porã/MS, Porangatu/GO, Rio
Verde/GO, e Brasília/DF.
A investigação teve início
em junho deste ano a partir da
prisão em flagrante em Jataí/GO

estariam supostamente
carregados com vítimas de
COVID, quando se deslocava de
Ponta Porã/MS, local de
aquisição da droga, à cidade de
Goiânia/GO.
Com a quebra do sigilo
bancário e a interceptação
telefônica dos suspeitos,
identificou-se os supostos
vendedores, compradores e
demais envolvidos.
Os compradores estariam
presos no presídio de Aparecida
de Goiânia/GO, tendo

PROCESSO SELETIVO
Droga era transportadas nos caixões

de uma pessoa, atuando como 287 kg de maconha dentro de dois
mula do tráfico, transportando caixões funerários, os quais

Somente 30% dos candidatos e partidos entregaram
a prestação de contas, prazo vence nesta terça-feira
Redação c/ Assessoria

O

municipais e 29 diretórios
estaduais. Até esta sexta-feira
(11), 4.235 contas foram
recebidas pela Justiça Eleitoral de
Mato Grosso, o que representa
aproximadamente 30% do total
esperado. Os documentos
deverão ser inseridos no Sistema
SPCE para processamento, sendo
gerado uma mídia eletrônica ao
final. E, é apenas essa mídia
eletrônica que deve ser entregue
no cartório responsável pela
análise das contas. A Resolução
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) nº 23.632/2020
estabeleceu um planejamento
específico para a entrega
presencial dessa mídia. Após o
envio dos dados pela internet, a
entrega presencial ocorrerá de
maneira escalonada, com o
objetivo de evitar aglomerações e
filas no cartório eleitoral.
Ao aprovar o texto que
adotou os procedimentos, na
sessão administrativa de 19 de
Foto: Ilustrativa

Prestação deve ser entregue até dia 15

Inscrições para contratos temporários
nas escolas estaduais foi prorrogada
Assessoria

ELEIÇÃO MUNICIPAL

s candidatos aos cargos
de prefeito, vice-prefeito
e
vereador que
disputaram as Eleições
Municipais de 2020, bem como
os partidos políticos aos quais
estão filiados, não devem deixar
para a última hora a apresentação
de suas prestações de contas
eleitorais, a fim de evitar o
congestionamento dos sistemas
eleitorais e aglomerações. A
entrega tempestiva da prestação
de contas será verificada pelo
envio dos documentos elencados
no artigo 53, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019,
até as 23h59 da próxima terçafeira (15), pelo Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE). Em Mato Grosso,
14.394 contas, referentes as
Eleições Municipais 2020,
devem ser prestadas, sendo 478
de candidatos a prefeito, 11.844
dos que concorreram ao cargo de
vereador, 2.043 diretórios

providenciado o transporte da
droga através de um motorista
free lancer da funerária utilizada
para despistar eventual
abordagem policial.
Os investigados irão
responder por tráfico e
associação para o tráfico de
drogas, podendo pegar mais de 15
anos de prisão.
O nome da operação faz
referência à apreensão de droga
dentro de caixões funerários, os
quais estariam carregados com
supostas vítimas de COVID.

novembro, o Tribunal considerou
as recomendações do Plano de
Segurança Sanitária para as
Eleições Municipais de 2020,
entre elas, evitar agrupamento de
pessoas em razão da pandemia de
Covid-19.
Entrega presencial - Para a
apresentação presencial das
mídias, foi fixado um
escalonamento. Os eleitos aos
cargos de prefeito, vice-prefeito e
vereador (até o terceiro suplente)
devem efetuar a entrega
presencial das mídias até 15 de
dezembro.
Por sua vez, os
candidatos não eleitos e os
diretórios dos partidos políticos
devem fazer a entrega presencial
das mídias no período de 7 de
janeiro a 8 de março de 2021.
Os candidatos eleitos
serão diplomados até 18 de
dezembro, de acordo com o
calendário eleitoral, desde que
tenham efetuado o envio dos
dados da sua respectiva prestação
de contas à Justiça Eleitoral (JE).
A JE vai priorizar a análise e o
julgamento da prestação de
contas dos candidatos eleitos até
12 de fevereiro de 2021,
conforme fixado pela Emenda
Constitucional nº 107/2020.
Prestação de contas da Eleição
Suplementar
- Em Mato
Grosso, candidatos e partidos que
disputaram o pleito suplementar
tinham até o dia 25 de novembro
para prestar contas. Ao todo, 11
candidatos, juntamente com os
suplentes, prestaram contas,
assim como 11 partidos. Até esta
sexta-feira (11), 16 partidos estão
pendentes de cumprir a
obrigação. Eles já foram
notificados pela Justiça Eleitoral
para regularizarem a situação.

A

s inscrições para a
contratação temporária
de professores, técnicos
administrativos e apoio foram
prorrogadas até o próximo
domingo (13.10).
Todo o processo é online,
conforme o edital de seleção
009/2020 da Seduc. Com a
prorrogação, ficam alterados
também os prazos para a
divulgação das inscrições
efetivadas e o prazo de recurso.
De acordo com o edital,
“as normas e instruções para a
realização de Processo Seletivo
Simplificado (PSS/2021), será
destinado à seleção, formação de
cadastro e contratação temporária
de profissionais para exercerem
os cargos de professor, técnico
administrativo educacional
(TAE) e apoio administrativo

educacional (AAE), nas funções
respectivas de cada cargo,
conforme cargos e/ou funções
disponíveis para cada unidade
escolar”.
Para o cargo de TAE, as
contratações serão nas seguintes
funções: TAE, intérprete de
libras, instrutor surdo, auxiliar de
turmas, intérprete de
línguas/imigrante. Para o cargo
de AAE estão disponíveis as
seguintes funções: nutrição
escolar, limpeza, vigilância e
manutenção de infraestrutura.
O cronograma de
atribuição para os temporários
prevê no dia 28 de janeiro de
2021, a primeira etapa na escola
em que o candidato se inscreveu.
A segunda etapa será a
partir do dia 29 de janeiro na
Assessoria Pedagógica.
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MATO-GROSSENSE

Vitória contra o Cuiabá é fruto de trabalho e confiança dos jogadores

Luverdense vence e disputa primeiro
jogo da semifinal com Nova Mutum
O

Só Noticias

Foto: Só Notícias

treinador do Luverdense
Esporte Clube, Eduardo
Henrique disse, que
apesar de ter eliminado o favorito
Cuiabá, é necessário manter os
pés no chão para enfrentar o Nova
Mutum pelas semifinais do
Campeonato Mato-grossense. O
primeiro jogo acontece neste
domingo, às 15 horas.
“A semifinal será difícil, o
Nova Mutum montou uma equipe
forte, que eliminou o Sinop que
tinha ficado em 4º na
classificação. Então o Mutum
tem muita qualidade, tem alguns
jogadores experientes, e vai ser
muito difícil”.

“Sabemos que tem que
comemorar, mas com muito pé no
chão já pensando na semifinal,
porque o objetivo é chegar o mais
longe possível”, avaliou Eduardo
Henrique.
Ainda de acordo com o
treinador, a vitória contra o
Cuiabá é fruto de trabalho e
confiança dos jogadores.
“Atribuir a dedicação dos
jogadores, quem assistiu ao jogo
disse que o resultado não era para
ter sido o que foi, e os jogadores
acreditaram, fizeram o trabalho
que tínhamos que fazer, sabíamos
que seria difícil, mas em nenhum
momento a gente abaixou a

guarda”, destacou.
“Fizemos um grande jogo,
inteligente, explorando aquilo
que o Cuiabá tinha de dificuldade,
aproveitamos as oportunidades.
Nossos jogadores foram
guerreiros, lutaram o tempo todo
e na penalidade máxima que
treinamos bastante, saímos
vitoriosos, com essa glória e
classificação”, acrescentou.
Eduardo Henrique ainda
apontou que é necessário
respeitar a história do
Luverdense. “A camisa do LEC é
muito grande, são 17 anos
fazendo história, time que
participou de Série B, tem

BRASILEIRO

Após eliminação no Estadual, Cuiabá
enfrenta Figueirense hoje pela Série B
Marco Stamm

A

ssim como não teve
tempo de analisar o
empate em 3 a 3 diante do
Vitória, pelo Campeonato
Brasileiro da Série B, o Cuiabá
também não teve tempo para se
lamentar pela eliminação no
Campeonato Mato-grossense
pelo Luverdense, que, reverteu
um placar de 2 a 0 na primeira
partida e eliminou o Dourado nos

pênaltis.
Ontem o time de Mato
Grosso viajou para Santa
Catarina onde enfrenta hoje o
Figueirense pela 28ª rodada da
Série B. O jogo está marcado para
às 15h (horário de Mato Grosso)
no estádio Orlando Scarpelli.
O Cuiabá segue em 4º
lugar na tabela empatado com o
Sampaio Correia, ambos com 44
Foto: Assessoria

Cuiabá joga hoje pela 28ª rodada da Série B
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pontos, e precisa vencer para não
deixar o América-MG e
Chapecoense dispararem na
dianteira. A vantagem do
Dourado sobre os maranhenses é
enfrentar um adversário que está
na zona de rebaixamento, mas
que, por outro lado, não perde há
quatro partidas e que vem de duas
vitórias seguidas.
A boa notícia para o
Cuiabá é que grande parte dos 14
jogadores contaminados pelo
novo Coronavírus estão
recuperados e ficarão à
disposição do treinador, que, a
depender dos exames, pode ser
Allan Aal, que também se
recupera da Covid-19. Nomes
como Lenon, que jogou contra o
Luverdense, Anderson
Conceição, Ednei, Rafael Gava,
Maxwell e Felipe Marques estão
aptos para a partida.
A lista de desfalques
ganhou novos integrantes, como
Auremir, com Covid-19, além de
Lucas Hernandéz e Luiz Gustavo,
contundidos com lesões graves e
com estimativa de oito meses de
recuperação. Eles se juntam no
departamento médico a Everton
Sena, Willians Santana e Elvis.

Treinador Eduardo Henrique

participações maravilhosas em
Copa do Brasil, acessos, então é
muito grande”.
“Às vezes a camisa por si
só tem muito respeito e isso foi
mostrado dentro de campo. Todos
os jogadores incorporaram o
espírito guerreiro, voluntarioso e
estamos muito contentes”,

completou.
O Luverdense venceu o
Cuiabá, por 2 a 0, no tempo
normal. Nos pênaltis, o time de
Lucas do Rio Verde fez 4 a 2 e
garantiu a vaga. O destaque da
partida foi o goleiro Gabriel
Félix, que pegou pênalti para o
Luverdense.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Rosas perfumadas a linda cacerense
Aline Casimiro, que representou Mato
Grosso nas passarelas do concurso Miss
Brasil Ultranational 2021 na cidade de
São Paulo. Com apenas 20 anos, a
morena cor de jambo contagiou os
jurados com seu sorriso, desenvoltura e
elegância ocupando o segundo lugar no
concurso e ainda conquistando os títulos
de Miss Simpatia e Miss Fotogênica.
Parabéns Aline por representar tão bem
nosso Estado.

By Rosane Michels

***********
Um excelente fim de
semana a nossa querida
leitora assídua Alzira
Lindote, que acompanha
nosso trabalho há muitos
anos, sempre nos
p re s t i g i a n d o .
Agradecemos de coração
pela preferência. Receba
nosso carinho extensivo a
toda família Lindote.

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

***********
********** HORÓSCOPO **********
O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em seu signo marcando
um período de intensa
atividade mental e intelectual,
que pode levar ao
aprofundamento e
diversificação nos estudos. Um projeto que
envolve publicações e internet, pode ganhar
um novo impulso. Uma viagem internacional
pode ser planejada.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de intensa atividade
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. A
comunicação melhora consideravelmente,
facilitando acordos e negociações,
especialmente se estiver envolvido com
projetos e contratos.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando
u m p e r í o d o d e
aprofundamento nas
investigações emocionais e
necessidade de deixar no passado resquícios
de relacionamentos e sentimentos tóxicos.
Este é um período de limpeza em suas
emoções mais profundas. Uma boa notícia
relacionada às finanças pode chegar.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de boas novidades
nas finanças. O período pode
estar relacionado com uma
intensa negociação de um
projeto ou contrato que envolve o aumento
de seus rendimentos e lucros. O período é
ótimo para lançar projetos e novos negócios.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de intensa atividade
social, mesmo que seja
através das redes. O período é
ótimo para fazer novas amizades e renovar as
antigas. Bom também para negociar uma
possibilidade de parceria ou sociedade
comercial.

O Sol em seu signo começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de intensa atividade e
energia vital nas alturas. Você
estará mais aberto, dinâmico e
cheio de energia, apaixonado por tudo o que
decida fazer. Esse estado de espírito pode
chamar a atenção de uma pessoa especial e
um romance pode começar.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período em que você estará
totalmente voltado para os
projetos de trabalho e
renovação de sua vida profissional e carreira.
O período envolve intensa atividade no
trabalho e determinação a alcançar suas
metas e objetivos.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de interiorização e
queda da energia vital, apesar
de estar produtivo nos
bastidores. O período pode envolver a
decisão de começar o planejamento de um
novo projeto ou um programa de saúde
integral para a retomada do equilíbrio.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de intensa atividade
social e aproximação de
pessoas interessantes. Você
está mais aberto e voltado para os assuntos do
coração. Se estiver só, um romance
apimentado na dose certa, pode começar a
qualquer momento.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de intensa atividade
social e aproximação de
amigos. Por outro lado, você
pode passar por um período de maior
envolvimento com projetos em equipe e/ou
ser convidado para liderar uma nova equipe
de trabalho.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de interiorização,
mas de tomada de decisões
que envolvem uma mudança
de atitude de sua parte. A vida doméstica e
familiar pode estar envolvida nesse
processo. O período é ótimo para
negociações envolvendo imóveis.

O Sol em Sagitário começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Áries marcando um
período de maior
envolvimento com sua vida
profissional e carreira. Nesta
fase, você pode esperar por boas notícias
relacionadas a seu crescimento. O período
envolve sucesso e reconhecimento, além de
melhora da imagem social e profissional.

Trocou de idade o empresário Claudio
Oliveira, que na oportunidade recebeu
os cumprimentos dos companheiros do
Rotary, amigos e familiares. Que Deus
lhe presenteie com um ano recheado de
sucessos e muita saúde.

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

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

Parabenizamos a querida Isa Oliveira que festejou ontem mais
uma primavera e recebeu os abraços calorosos dos amigos e
familiares. Que Deus lhe presenteie com um ano repleto de
saúde, felicidades e realizações. Feliz Niver!!!

Aplausos a jornalista Alexia Schumacher
pela brilhante entrevista e divulgação da
campanha do Rotary Club de Cáceres
referente ao Banco Ortopédico, projeto
que há mais de 20 anos empresta
cadeiras de roda e banho, muletas e
andadores a população carente do
município. Receba nosso abraço e
reconhecimento pelo trabalho na missão
de informar a população. Abraços
extensivo a toda equipe da Centro
América FM.

