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CUMPRA-SE

Portaria disciplina participação de adolescentes
e crianças nas festas carnavalescas em Cáceres
Foto: Divulgação

A 1ª Vara Civil da Comarca de Cáceres divulgou a Portaria nº
001/2020 que disciplina a participação de Crianças e Adolescentes nos
festejos carnavalescos e estabelece medidas com foco na prevenção e
proteção quanto ao consumo de álcool, uso de drogas e ao enfrentamento à
violência sexual. O documento é assinado pelo Juiz de Direito Pierro de
Faria Mendes. Página 03

SEGURANÇA

PRF dobra o número de policiais
na Operação Carnaval em MT
Foto: PRF

Portaria em consonância com a CF e o ECA

28ª EDIÇÃO

Operação visa o policiamento preventivo

Encontro de oração Água Viva
inicia neste domingo em Cáceres

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia hoje a Operação
Carnaval 2020, que segue até a quarta-feira (26). A ação é mais uma etapa
da Operação Integrada Rodovida, que iniciou em dezembro do ano
passado. Em Mato Grosso, haverá reforço no policiamento preventivo em
locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de
criminalidade, segundo as estatísticas. Página 06

Foto: Arquivo

Enquanto muitos aproveitam o
mês de fevereiro para curtir o carnaval,
em Cáceres, alguns católicos vão se
dedicar a fé em Deus. O Grupo de
Renovação Carismática Católica sob a
orientação do Padre Osvaldo Scheffer
realiza o maior evento religioso do
município o Água Viva, que acontece nos
dias 23, 24 e 25 no Estádio Geraldão.

ASSEMBLEIA UNIFICADA

Comunidade Acadêmica delibera
mobilização em defesa da Unemat e adesão
à Greve Nacional da Educação
Página 04
MIRASSOL D'OESTE

Serão três dias
de louvor a Deus

Falta de médico perito
pode levar ao fechamento
do Posto do INSS

Página 03

AGILIDADE

Cáceres realiza Tribunal do Júri com
média de onze meses de tramitação
Foto: Alair Ribeiro

Celeridade na tramitação dos processos que
tratam de crimes dolosos contra a vida tem sido uma
das marcas da Primeira Vara Criminal de Cáceres,
que passou a ter competência exclusiva para
processar e julgar esses crimes, desde o recebimento
da denúncia até o julgamento pelo Tribunal de Júri.
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CRONOGRAMA

Jogos Escolares em
Mato Grosso têm calendário
definido para 2020
Página 07

Juíza diz que celeridade do julgamento
é busca constante no Judiciário
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POPULISMO DE DIREITA, UMA NOVA “ONDA”!

Papa Francisco descreve qual é o
remédio contra a dureza do coração
O Papa Francisco explicou que "existe um
remédio contra a dureza do coração: é a memória",
por isso convidou a não esquecer a graça da salvação
gratuita.
“Quando o coração se torna endurecido,
quando o coração se endurece, se esquece...
Esquece-se da graça da salvação, se esquece da
gratuidade. O coração duro leva às brigas, leva às
guerras, leva ao egoísmo, leva à destruição do irmão,
porque não existe compaixão. E a maior mensagem
de salvação é que Deus sentiu compaixão por nós.
Aquele refrão do Evangelho, quando Jesus vê uma
pessoa, uma situação dolorosa: “sentiu compaixão”.
Jesus é a compaixão do Pai; Jesus é a afronta a toda
dureza de coração”, afirmou o Papa.
Comentando a passagem do Evangelho de
São Marcos, que descreve o ensinamento de Jesus
quando os discípulos se preocupam em não ter pão, o
Santo Padre apontou a diferença entre um “coração
endurecido” como o dos discípulos e um “coração
compassivo” como o do Senhor, que expressa sua
vontade.
"A vontade do Senhor é a compaixão:
'Misericórdia quero, e não sacrifício'. E um coração
sem compaixão é um coração idolátrico, é um
coração autossuficiente, que vai avante amparado
pelo próprio egoísmo, que se torna forte somente
com as ideologias”, afirmou.
Nesse sentido, Francisco incentivou a
pensar “nesses quatro grupos ideológicos do tempo
de Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os
zelotas. Quatro grupos que haviam endurecido o
coração para levar avante um projeto que não era o de
Deus; não havia lugar para o projeto de Deus, não
havia lugar para a compaixão”.
Por isso, o Papa Francisco convidou em sua
homilia a pedir ao Senhor a graça de ter um coração
"não ideologizado", isto é, endurecido, mas "aberto e
compassivo" frente ao que acontece no mundo,
porque no juízo final seremos julgados pelas obras de
misericórdia.
“Cada um de nós tem algo que endureceu no
coração. Façamos memória e que seja o Senhor a nos
dar um coração reto e sincero que pedimos na oração
da coleta, onde habita o Senhor”, convidou o Papa,
acrescentando que “nos corações endurecidos o
Senhor não pode entrar; nos corações ideológicos o
Senhor não pode entrar. O Senhor entra somente nos
corações que são como o Seu coração: os corações
compassivos, os corações que têm compaixão, os
corações abertos. Que o Senhor nos dê esta graça”,
concluiu.
Nesse sentido, Francisco incentivou a
pensar “nesses quatro grupos ideológicos do tempo
de Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os
zelotas. Quatro grupos que haviam endurecido o
coração para levar avante um projeto que não era o de
Deus; não havia lugar para o projeto de Deus, não
havia lugar para a compaixão”.
Por isso, o Papa Francisco convidou em sua
homilia a pedir ao Senhor a graça de ter um coração
"não ideologizado", isto é, endurecido, mas "aberto e
compassivo" frente ao que acontece no mundo,
porque no juízo final seremos julgados pelas obras de
misericórdia.
“Cada um de nós tem algo que endureceu no
coração. Façamos memória e que seja o Senhor a nos
dar um coração reto e sincero que pedimos na oração
da coleta, onde habita o Senhor”, convidou o Papa,
acrescentando que “nos corações endurecidos o
Senhor não pode entrar; nos corações ideológicos o
Senhor não pode entrar. O Senhor entra somente nos
corações que são como o Seu coração: os corações
compassivos, os corações que têm compaixão, os
corações abertos. Que o Senhor nos dê esta graça”,
concluiu.
Nesse sentido, Francisco incentivou a
pensar “nesses quatro grupos ideológicos do tempo
de Jesus: os fariseus, os saduceus, os essênios e os
zelotas. Quatro grupos que haviam endurecido o
coração para levar avante um projeto que não era o de
Deus; não havia lugar para o projeto de Deus, não
havia lugar para a compaixão”.
Por isso, o Papa Francisco convidou em sua
homilia a pedir ao Senhor a graça de ter um coração
"não ideologizado", isto é, endurecido, mas "aberto e
compassivo" frente ao que acontece no mundo,
porque no juízo final seremos julgados pelas obras de
misericórdia.
“Cada um de nós tem algo que endureceu no
coração. Façamos memória e que seja o Senhor a nos
dar um coração reto e sincero que pedimos na oração
da coleta, onde habita o Senhor”, convidou o Papa,
acrescentando que “nos corações endurecidos o
Senhor não pode entrar; nos corações ideológicos o
Senhor não pode entrar. O Senhor entra somente nos
corações que são como o Seu coração: os corações
compassivos, os corações que têm compaixão, os
corações abertos. Que o Senhor nos dê esta graça”,
concluiu.
___***ACI Digital

No filme “A Onda”, um professor
alemão é designado para ensinar uma
turma de adolescentes sobre como se
forma um estado autocrático. Na
experiência, que foge ao controle dos
professores, os alunos começam a
desenvolver o modus operandi do regime
Nazista. Subjugam colegas, praticam
atrocidades contra os diferentes, cometem
crimes, agridem e atacam os que não
concordam com a barbárie do “novo”
regime instituído pela imersão na
experiência proposta pelos professores,
que os influenciados, nem entendem que o
estão sendo.
Como a vida imita a arte e, a
política não poderia deixar de ser
igualmente uma ilusão, vivemos o
momento da ascensão do populismo de
ultra-direita. Na falta de um projeto claro
de governo ou de oposição, do que fazer,
de quais e em que proporções as políticas
públicas e os recursos precisam ser usados
para o bem estar social do povo, sobram
celulares, câmeras e personagens fingindo
cumprir seu “múnus público”, enquanto
praticam agressões reiteradas contra o
estado democrático de direito e às
instituições.
A moda agora é “lacrar”. Não
importa se a ação política seja puro
populismo de ultra-direita e, não traga
qualquer resultado prático ou solução real
aos problemas que enfrenta o “grande
público”, o povo.
Pior ainda, não importa se as
“ações” sejam legais, dentro da LEI, dos
códigos, em cumprimento estrito às
atribuições dos “atores políticos”. Basta
chegar ao “grande público” por meio das
mídias sociais. Isso garante o ilusionismo
que alcança o voto e “cachorros loucos”
apoiando.
Teve deputado 'se filmando
retirando faixas' como se fosse uma
grande ação política, quando na prática,
isso sequer seria sua função e ainda
carecesse de notificar as autoridades
responsáveis pelo controle de “poluição
visual”, ou seja, como se não houvesse um
setor da administração pública com
competência e atribuição legal para
controlar a “poluição visual” dentro do
município.
Teve vereador que se jogou no
chão em plena inauguração de hospital
PÚBLICO, que serve hoje para o
atendimento de milhares de espectadores,
o povo. O mesmo “ator” político invadiu
repartição pública, unidade de saúde,
revirando gavetas e constrangendo
servidores de carreira, simulando estar
cumprindo sua função, enquanto
transmitia o “show de truman” ao vivo
pelas mídias sociais. É bom lembrar,
extrapolou suas atribuições LEGAIS e
cometeu crime de responsabilidade,
motivo pelo qual pode, e possivelmente
será cassado. A não ser que haja uma boa
dose de altruísmo de seus pares.
Quais foram os resultados práticos
daquela “pataquada” midiática toda?

X

NENHUM. O hospital começou a
atender, milhares de pessoas saíram da fila
de cirurgias e a saúde começou a melhorar
depois de vários governos e promessas.
Não por causa das aparições do
“vereATOR”, mas por que o prefeito, que
não é perfeito, pensou politicamente e, na
prática estrita do cargo e função, executou
essa politica pública, direcionando verbas
e personagens para cumprirem o script
traçado.
Se a saúde está completamente
“curada”?. Obvio que não, nem está em
questão essa análise aqui. Mas certamente
está melhor do que antes. O que não
podemos naturalizar é a anti-política, o
moralismo de garganta, da boca pra fora,
demagógico. O mesmo “deputado da liga
juvenil” que retirou faixas como maior
ação do seu mandato, votou lei que
TRIBUTOU milhares de aposentados,
com idades de até 80 anos, muitos dos
quais em cadeiras de rodas e dependendo
de cuidadores pagos, mas neste momento
as câmeras do “lustroso” estavam
desligadas, em um misto de vergonha e
cinismo.
Nenhum desses atores meramente
performáticos, emplacou nenhuma lei que
beneficie o distinto público. Nenhuma
ação que tenha melhorado a vida do
sofrido “pacato cidadão”!. São apenas
palhaços no grande picadeiro da antipolítica.
Esses que fingem atuar em prol
dos trabalhadores, do cidadão, são de
partidos que atacam os direitos dos
trabalhadores e, são parte de um projeto de
desmonte do serviço e do servidor
público. Enquanto o atual prefeito não
renega e nem trai em nenhum momento, o
apoio destes trabalhadores que o alçaram
aos principais palcos da politica local.
Percebam que não tratamos aqui
de pessoas, mas de um projeto de
sociedade que queremos e, podemos
alcançar. E um projeto qual não devemos
flertar com ele, como no filme “A Onda”.
Esse projeto fascista, neopentecostal,
ultra-liberal, estatizante e midiático, só
atende aos financiadores da “grande
produção”, vazia de conteúdo, mas capaz
de manipular jovens incautos pela tela dos
android's.
Precisamos diferenciar o que
serve na prática política e, o que é a
simples técnica de enganação e
demagogia na “nova/velha” ultra direita
Brasileira. Seus direitos e o serviço
público estão em jogo, aguardem cenas
dos próximos capítulos!

DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o Presidente da Câmara Municipal Rubens
Macedo pelo requerimento sugerindo que a demanda
de energia elétrica do Lar Servas de Maria e APAE
sejam incluídos ao projeto de Energia Solar da
Prefeitura, que está em desenvolvimento com a
construção da Usina Fotovoltaica. Requerimento
que teve o aval unânime dos parlamentares, uma vez
que essas instituições prestam um grande serviço à
cidade. Com a decisão o Executivo.
PRETAS

Para os sujismundos de plantão que continuam
jogando sujeira nas ruas, praças, margens do Rio
Paraguai, enfim, por toda parte, empestando a
cidade. Depois vem a chuva, carrega a porcalhada
pelo meio fio até os bueiros que ficam entupidos,
ruas ficam inundadas com o mínimo chuvisqueiro e o
povo higiênico, que se lasca. É uma vergonha,
respeito é bom, e a gente exige.
BRANCAS

Para a equipe da APAE, que realizaram na manhã de
quarta-feira um passeio de trenzinho com os alunos,
a atividade de recreação foi em alusão ao Carnaval.
Os alunos acompanhados dos professores e
monitores se divertiram ao máximo. São nas
atividades de lazer que as crianças podem
experimentar situações novas ou mesmo comum. A
brincadeira constitui um dos meios mais importantes
que podem levar a crianças a um crescimento global.
PRETAS

_ _ _ * * * A n t ô n i o Wa g n e r
Oliveira, Advogado, Presidente em
Exercício da Central dos Sindicatos
Brasileiros em MT/CSBMT, Secretário
Geral do SINPAIG MT, membro do
Fórum Sindical dos Servidores Públicos
de MT, Membro fundador do Núcleo da
Auditoria Cidadã da Dívida Pública de
MT
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Para alguns ciclistas que costuram o trânsito nas ruas
de Cáceres, expostos a iminentes acidentes com
carros e motos, além de não respeitar os pedestres no
cruzar de vias, por vezes atropelando-os. Os mesmos
cuidados de condutores de veículos automotores
devem ter os ciclistas, sobretudo em ruas de mão
única, devido a visão singular dos pedestres.
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28ª EDIÇÃO

Água Viva tem a missão de atrair as pessoas para uma experiência com Cristo através do anúncio do Evangelho de forma carismática

Encontro de oração Água Viva
inicia neste domingo em Cáceres
C
Da Redação

Foto: Arquivo

om o tema “Cristo vive em
sua igreja”, tem início neste
domingo,23, o Encontro de
Oração Água Viva.
Em quase três décadas, o
evento tem reunido em suas edições
milhares de pessoas, em espaço
aberto e gratuito. Nesta edição a
organização espera reunir durante os
três dias cerca de 15 mil pessoas.
Desde 1993, o encontro é
realizado no período do carnaval,
esse sob a orientação do Padre
Osvaldo Scheffer e da Renovação
Carismática Católica, o evento
acontece nos dias 23,24 e 25 do
corrente mês.
Como nas edições anteriores
o Água Viva é realizado no Estádio
do Geraldão, a partir das 14 horas,
com momentos de animação,
pregação da palavra de Deus, Santa
Missa e apresentações artísticas com
a participação de várias paróquias.
Todos são convidados, não
importando idade, condição social

vivência fraterna não
somente para os católicos, mas
também para todos aqueles que
desejam experimentar uma alegria
autêntica. Momento de orações e
adorações.
Para os organizadores, o
Água Viva oferece aos participantes
a oportunidade de um
aprofundamento na espiritualidade,

AÇÃO RÁPIDA

PM apreende 110 kg de drogas no
Jardim das Oliveiras em Cáceres

Da Redação
Encontro reúnem cerca de 15 mil fiéis

ou mesmo religião.
A Misericórdia de Deus, nos
ensina a Bíblia, se “estende de

geração em geração” e é
“eterna”.
Serão dias de grande festa,

CUMPRA-SE

Portaria disciplina participação de adolescentes
e crianças nas festas carnavalescas em Cáceres

Da Redação

O

Juiz Pierro de Faria
Mendes, da 1ª Vara Civil da
Comarca de Cáceres,
publicou a Portaria nº 001/2020 que
disciplina a participação de Crianças
e Adolescentes nos festejos
carnavalescos e estabelece medidas
com foco na prevenção e proteção
quanto ao consumo de álcool, uso de
drogas e ao enfrentamento à
violência sexual.
Conforme o disposto no art.
75 do Estatuto da Crianças e do
Adolescente, a publicação faz
referência ao direito que as crianças
e adolescentes têm à informação,
cultura, lazer, esporte, desde que
sejam adequados a sua faixa etária.
De acordo com a portaria a
participação de crianças em blocos
infantis, em vias públicas ou locais
abertos e expostos ao sol não
poderão ser realizados no período
das 12h as 17h, já os eventos infantis
em lugares protegidos dos raios
solares, podem acontecer em
qualquer período do dia, até as 21h,
lembrando que crianças e

libertações de vícios, entre
outros, e ainda, criar um
compromisso maior de
religiosidade.
Nesta edição será
disponibilizada uma barraca para
recebimento de donativos
(alimentos e roupas) que serão
doados a famílias carentes, pelas
Pastorais da Criança, Carcerária e da

adolescentes com idade até
15 anos, deverão estar
acompanhados dos pais ou
responsável.
Outra observação é que
nesses eventos os organizadores não
deverão permitir a presença de
adultos, salvo o responsável, que
deverão conscientizar os pais ou
responsáveis quanto a ingestão de
bebidas alcoólicas, em respeito a
condição peculiar da criança em
desenvolvimento.
Adolescentes com idade
igual ou superior a 12 e inferior a 15,
deverão estar acompanhados dos
pais, os de 15,16 e 17 poderão estar
desacompanhados desde que porte
autorização escrita, com
reconhecimento de firma dos pais ou
responsável legal e o documento de
identidade com foto.
No caso do ingresso agregar
abadá, camiseta ou open bar, será
terminantemente proibido a entrada
e permanência de crianças e
adolescentes desacompanhados dos
pais ou responsável, não se
Foto: Divulgação

item anterior, bem como
deverão ser afixados nos locais de
acesso, bares e onde mais esteja
servindo a bebida, cartazes visíveis e
legíveis sobre a proibição de venda e
consumo dessas a menores de 18
anos.
A portaria assegura ainda
que as crianças e adolescentes que
estiverem em situação irregular no
evento serão retiradas e
imediatamente entregues aos
pais/responsáveis ou Conselho
Tu t e l a r, s e m p r e j u í z o d e
responsabilidade civil,
administrativa ou penal, dos
organizadores, estabelecimento e
dos pais ou responsável.
A portaria assegura aos
agentes de fiscalização e autoridades
competentes o livre acesso a todos os
locais de eventos carnavalescos ou
estabelecimentos, mediante
identificação com credencial,
ficando facultado aos organizadores
e proprietários a exigência de
exibição do documento.
O descumprimento da
portaria pode acarretar multa,
interdição do estabelecimento,
dentre outras sanções legais
dependendo de cada caso.

M

ais de 100 kg de drogas
foram apreendidos dentro
de veículo após
perseguição da Força Tática da
Polícia Militar, madrugada de ontem
em Cáceres.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência, um Fiat Palio Weedend,
placas KAM 0190 de Lucas do Rio
Verde, ocupado pelo condutor e
passageiro, ao perceber a viatura
policial que fazia rondas na Rua
Madri, Bairro Jardim das Oliveiras,
saiu em disparada. Diante da atitude
suspeita foi realizado o
acompanhamento tático por diversas
ruas, até o momento em que o
condutor perdeu o controle do
veículo ao colidir com um entulho de

construção.
Diante da impossibilidade
de continuar a fuga no veículo, os
dois suspeitos desceram correndo e
entraram num matagal, tomando
rumo ignorado. Os policiais ainda
tentaram localizar os meliantes, mas
sem êxito.
Ao darem buscas no interior
do veículo, foi encontrado cinco
mochilas com 112 tabletes de
entorpecentes, na averiguação foi
constatado que 5 eram de maconha e
107 de pasta base de cocaína,
perfazendo um total de 110 quilos.
De acordo com os policiais
as cinco mochilas ainda estavam
molhadas, o que leva a crer que a
droga tenha vindo pelo rio.
Foto: PM-MT

Droga tirada de circulação, bandidos fogem

Eventos infantis ao ar livre não poderão acontecer no período das 12h às 17h
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Para a magistrada, que tem 15 anos de carreira, e há quatro anos atua em Cáceres, ao sentenciar um processo do Tribunal do Júri com menos de um ano de tramitação a sensação é de dever cumprido

Cáceres realiza Tribunal do Júri com
média de onze meses de tramitação
Assessoria

Foto: Alair Ribeiro

C

eleridade na tramitação dos
processos que tratam de crimes
dolosos contra a vida tem sido
uma das marcas da Primeira Vara
Criminal de Cáceres, que passou a ter
competência exclusiva para processar e
julgar esses crimes, desde o recebimento
da denúncia até o julgamento pelo
Tribunal de Júri.
Na segunda-feira,17, os jurados
condenaram um homem acusado de
matar um amigo usuário de drogas, que
tentou “roubar” a companheira dele. O
crime ocorreu há um ano e 5 meses. Em
mais uma sessão do Tribunal do Júri, no
dia 30 de janeiro deste ano, a sentença
condenatória saiu com apenas 10 meses
de tramitação do processo. Em 2019,
Cáceres realizou 21 júris e a média de
tramitação deles foi de 11 meses. “Esta é
uma grande conquista e o TJMT muito
contribuiu com essa visão ímpar, que
trouxe uma atenção prioritária ao
Primeiro Grau de jurisdição, com
objetivo de estruturar e implementar
medidas concretas e permanentes para
melhoria dos serviços judiciários desta
comarca. A medida vem de acordo com a
Resolução n.194 de 2014, do Conselho
Nacional de Justiça”, destaca a juíza da
Primeira Vara Criminal, Helícia Vitti
Lourenço.
Segundo dados da Secretaria da
Reforma do Judiciário do Ministério da
Justiça, no Brasil, um processo de
homicídio demora, em média, oito anos e
seis meses para ser julgado. A magistrada
acredita que o “up” nos julgamentos se
deve a edição da resolução do Tribunal de

Réu durante julgamento no Tribunal do Júri

Justiça de Mato Grosso (TJMT)
nº 11, de 13 de dezembro de 2018, que
mudou a competência da Primeira Vara
Criminal de Cáceres, passando a ser
exclusiva para processar e julgar os
crimes dolosos contra a vida. “Isso foi de
fundamental importância para atingir
este resultado. Em menos de um ano da
data no fato, estamos sentenciando”,
destaca a magistrada.
Este ano já foram agendados 21
júris. Deste total, quatro já foram
realizados nos meses de janeiro e
fevereiro. De acordo com a magistrada, o
Código Penal brasileiro e a Constituição
Federal estabelecem que os crimes
dolosos contra a vida, tentados ou
consumados, sejam julgados pelo

Tribunal do Júri. Nesses
julgamentos, cabe a um colegiado de
populares, jurados sorteados para
compor o Conselho de Sentença, declarar
se o crime em questão aconteceu e se o
réu é culpado ou inocente. O magistrado
decide conforme a vontade popular, lê a
sentença e fixa a pena, em caso de
condenação.
No júri do dia 17, após mais de
oito horas de julgamento presidido pela
magistrada Helícia, com debates entre a
acusação e a defesa, o Conselho de
Sentença, formado por quatro mulheres e
três homens da sociedade cacerense,
condenou o réu há 14 anos, em regime
fechado, por homicídio qualificado
(recurso que impediu a defesa da vítima).

Helícia afirma que a celeridade
do julgamento é uma busca constante no
Judiciário, mas que depende de muitos
atores envolvidos, pois em geral, uma
ação penal tem início por meio de uma
prisão em flagrante, dando início ao
inquérito policial, com a realização das
investigações policiais, seguido do
oferecimento da denúncia pelo
Ministério Público, da análise do juiz
quanto à acusação, citação do réu,
oferecimento de resposta à acusação,
designação e realização da audiência,
alegações finais e sentença.
“No Tribunal do Júri o processo
segue um caminho diferente, sendo
constituído de duas fases instrutórias: a
primeira, chamada de pronúncia; e a
segunda, o plenário, que é a audiência
realizada perante os jurados.
A existência dessas duas fases
por si só faz com que o processo percorra
um caminho maior para ser concluído,
principalmente se comparado com outro
que apura crime que segue o rito
comum”, explica a juíza. No julgamento
realizado dia 30 de janeiro deste ano, a
sentença saiu com 10 meses de
tramitação. O crime, uma tentativa de
homicídio, ocorreu em março de 2019.
“É uma grande satisfação para o
profissional conseguir entregar uma
prestação jurisdicional de forma rápida e
efetiva aos cidadãos, tanto para o réu e
seus familiares quanto para as vítimas e
parentes. É uma forma de dar uma
resposta para sociedade que sofreu
aquele crime”.
Para a magistrada, que tem 15

ASSEMBLÉIA UNIFICADA

Comunidade Acadêmica delibera cronograma de mobilização
em defesa da Unemat e adesão à Greve Nacional da Educação
Assessoria

A

Comunidade Acadêmica da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (UNEMAT) se reuniu na
última terça-feira (18), em diversos
campi do Estado, para a primeira e
Assembleia Geral de 2020. Com o
d e s m o n t e d a U N E M AT s e n d o
arquitetado pelo Governo do Estado de
Mato Grosso, a mobilização unificada
entre os segmentos da Universidade
reuniu mais de 3 mil pessoas entre
alunos, técnicos e docentes, que
acompanharam e participaram da
Assembleia em defesa da autonomia da
UNEMAT nos campus de Nova
Xavantina, Cáceres, Sinop, Tangará da

Serra, Barra do Bugres, Nova Mutum e
Juara.
Representantes dos três
segmentos se posicionaram em defesa da
autonomia da Universidade e contra o
grande desmonte do ensino público que é
promovido hoje no Brasil, tanto na esfera
Federal, quanto na Estadual. Durante a
assembleia, foram debatidas pautas que
atravessam a necessidade de diálogo e
organização para a luta contra os
retrocessos do Governo Mauro Mendes
no Estado, em especial no que diz
respeito à desvinculação orçamentária da
UNEMAT.
A desvinculação dos recursos
Foto: Assessoria

Assembleia em defesa a autonomia da Unemat

d a U N E M AT à R e c e i t a
Corrente Líquida do Estado, aprovada
em dezembro de 2019 pelo STF a pedido
do governo Mauro Mendes, foi uma das
principais pautas debatidas pela
comunidade acadêmica. Segundo a
diretoria da Associação dos Docentes da
Unemat (ADUNEMAT) "a grande
adesão à Assembleia Geral revela uma
preocupação de toda a comunidade com
os ataques que o governo tem promovido
contra a educação pública do Estado".
Para o sindicato, a grande mobilização da
Assembleia é um recado para todos
aqueles que assumem a responsabilidade
de seguir a cartilha do Governo Federal
de atacar os direitos sociais,
principalmente a educação.
Após os debates, foram
aprovados pela comunidade acadêmica
os seguintes encaminhamentos: adesão à
Greve Nacional da Educação no dia 18 de
março aprovada no Congresso do
ANDES-SN em janeiro deste ano;
audiências públicas nas cidades que
possuem Campus da UNEMAT;
cronograma de mobilização para o
fortalecimento do movimento em defesa
da autonomia da instituição, como aulas
públicas, panfletagens e manifestações; e
uma nova Assembleia Geral no dia 04 de
março.
A assembleia voltará a debater a
situação da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) 6275 e, caso
o governo não tenha retornado com uma
resposta positiva, há possibilidade de
aprovação de indicativo de greve.
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anos de carreira, e há quatro
anos atua em Cáceres, ao sentenciar um
processo do Tribunal do Júri com menos
de um ano de tramitação a sensação é de
dever cumprido. “Ninguém faz nada
sozinho. Todos que integram o Poder
Judiciário formamos uma equipe e
trabalhamos em conjunto. Não é um
mérito exclusivo da magistrada. Cada um
tem sua contribuição. Os policiais
militares que fizeram a prisão, a Polícia
Civil que concluiu o inquérito em tempo
hábil, os servidores e demais operadores
do Direito, como o Ministério Público, os
advogados, e os defensores públicos. É
um mérito da Comarca de Cáceres”,
avalia.
Segundo a juíza Helícia, a
celeridade garante que seja feita a justiça
no caso concreto. “Faz com que o
julgamento tenha mais efetividade.
O crime de homicídio é mais
complexo de ser instruídos e com o
decurso do tempo testemunhas se
perdem, por morte ou mudança de
endereço. Se o júri for célere não se perde
tantas provas e não há prejuízos para a
busca da verdade do fato”, acredita.
“Parabenizo nossos
desembargadores que tiveram a visão
ímpar e que contribuíram realmente para
a celeridade do andamento processual
nesta comarca, especialmente o
desembargador Marcos Machado,
proponente da proposição 9 de 2017, na
qualidade de coordenador da Comissão
Especial Sobre Drogas Ilícitas, e que foi
aprovada por unanimidade no Tribunal
Pleno”, conclui a magistrada.

PREVINE BRASIIL

Saúde faz cadastramento do
SUS no Residencial Aeroporto
Assessoria

E

m virtude do Cadastramento
Nacional de Saúde do Projeto
Previne Brasil, a equipe da
Secretaria de Saúde está no Residencial
Aeroporto realizando o cadastramento e
atualização de dados no Sistema Único
de Saúde. Lembrando que o trabalho no
residencial iniciou no dia 19.
Os Agentes Comunitários de
Saúde juntamente com voluntários,
estarão de casa em casa, durante o dia
todo, assim solicitam que em toda a
residência tenha um responsável para
receber a equipe, destacando que o
cadastro é obrigatório para todas as
pessoas do município ter o acesso aos
serviços de saúde. Portanto é primordial
que o representante da família tenha em
mãos os documentos de todos os

moradores da residência.
A secretária de Saúde, Silvana
Maria de Souza, explicou que o
cadastramento está acontecendo em
vários bairros. “Neste sábado vamos
fazer um mutirão no Bairro Jardim das
Oliveiras, peço que os moradores
organizem as documentações de todos da
casa e aguardem a nossa equipe”.
De acordo com o Ministério da
Saúde, esse cadastramento permitirá a
construção de um banco de dados que irá
identificar a população e seus agravos de
saúde para avaliação e planejamento de
ações de serviço Público, especialmente
na Atenção Primária, sendo assim,
mesmo quem não utiliza o serviço do
SUS, é recomendável que realiza o
cadastro Nacional de Saúde.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

EM CÁCERES

Na avaliação do coronel José Nildo, a visita do comandante vai além da conferência das atividades policiais

Comandante da Polícia Militar
lança Patrulha Maria da Penha
Assessoria Secom
Foto: PMMT

dos Cabos e Soldados,
Assis e José Nildo se reuniram
com oficiais do Comando
Regional.
O comandante geral
realizou palestra para praças e
oficias de unidades da região.
Na pauta, a modernização e
evolução tecnológica nas
polícias. Ele ainda atualizou os
policiais sobre legislação e
algumas ações desenvolvidas e
a serem implantadas pelas
polícias em nível regional e
nacional.
Assis também assistiu a
uma apresentação sobre a
produtividade operacional do
Comando Regional.
Ainda pode conferir

gerais, como dados de
2019: prisão de 135 pessoas
procuradas pela Justiça (com
mandado em aberto);
apreensão de 119 armas de
fogo; 189 carros roubados
recuperados; e 227 prisões por
tráfico de droga, entre outros.
Na avaliação do coronel
José Nildo, a visita do
comandante vai além da
conferência das atividades
policiais. Possibilita novos
contatos, fortalecimento de
parcerias e, principalmente, a
aproximação com a tropa e a
comunidade. No caso dos
policiais, é uma oportunidade
de atualizar e levas novas
informações.

MIRASSOL D´OESTE
Coronel Assis, conversou com praças e oficias que atuam na região

D

urante a Visita de
Orientação Técnica
(VOT) que fez ao 6°
Comando Regional da Polícia
militar em Cáceres, o
comandante da PM, coronel
Jonildo José de Assis, lançou a
“Patrulha Maria da Penha”,
juntamente com a Delegacia da
Mulher, além de outros
parceiros.
Assim como em Cuiabá

e outros quatro
municípios, em Cáceres os
policiais militares vão fazer
rondas, monitorar e
acompanhar mulheres vítimas
de violência doméstica que
estão sob medida protetiva.
O coronel Assis,
acompanhado do comandante
do 6°CR, coronel José Nildo
Silva de Oliveira, reuniu-se

instituições que atuam
integradas com a Polícia
Militar na prevenção e
repressão à violência na região
de Cáceres.
Entre as instituições, o
Exército, a Polícia Federal
(PF) e a Rodoviária Federal
(PRF), além do prefeito
Francis Maris Cruz e de
vereadores.
Na sede da Associação

Falta de médico perito pode levar
ao fechamento do Posto do INSS
QuatroMarcosNotícias

O

presidente da Câmara
de vereadores de São
José dos Quatro
Marcos, Renilso Senhorinho
tem utilizado nas duas últimas
sessões as suas falas para
cobrar das autoridades
estaduais e federais
providencias sobre o possível
fechamento do posto do INSS
de Mirassol D'Oeste.
De acordo com o
vereador, o possível
fechamento prejudicaria
usuários da região Oeste que
dependem do serviço do INSS.
“Estamos em uma
região que economicamente
passa por dias difíceis, e essas
pessoas tem de se deslocar para
agências em outras cidades,
algo que vem acontecendo,
pois as pericias são marcadas
para cidades como Cáceres,
Cuiabá e Pontes e Lacerda”.
O vereador Renilso
assim como os demais pares da
Casa de Leis de São José dos

Quatro Marcos
solicitou apoio ao deputado
Federal Dr. Leonardo que terá
uma agenda amanhã no INSS
em Cuiabá, para que o instituto
minimize o sofrimento e
contrate medico perito para as
pericias médicas.
O vereador Renilso
avalia que o fechamento de
agências pode prejudicar a
economia local e também
dificultar o acesso de parcela
da população, que ainda está
fora do universo digital e cobra
que o deputado federal Dr.
Leonardo que representa a
região.
Oeste interceda junto ao
Instituto do INSS, pois
o
presidente do órgão, Renato
Rodrigues Vieira, anunciou
corte de 50% da estrutura
administrativa.
E isso passa pelo
fechamento de unidades de
atendimento presencial. A
previsão é fechar 500 agências
Foto: Reprodução

Posto do INSS de Mirassol corre risco de fechar
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SEGURANÇA

Policiamento preventivo será reforçado em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade

PRF dobra o número de policiais
na Operação Carnaval em MT
Assessoria

Foto: PRF

A

Polícia Rodoviária
Federal (PRF) inicia hoje
(21) a Operação Carnaval
2020, que segue até a quarta-feira
(26). A ação é mais uma etapa da
Operação Integrada Rodovida,
que começou em 20 de dezembro
de 2019 e se encerrará no
próximo dia 1º de março.
Em Mato Grosso, haverá
reforço no policiamento
preventivo em locais e horários
de maior incidência de acidentes
graves e de criminalidade,
segundo as estatísticas. “Vamos
aumentar o efetivo de forma que
em determinados horários e dias
teremos o dobro de policiais
fiscalizando para garantir a
segurança de quem está
transitando nas rodovias
federais”, destaca o chefe de
Operações, Alvino Domingues.
A intensificação na
fiscalização ocorrerá por meio de
rondas ostensivas nas rodovias e
do posicionamento estratégico
das viaturas e policiais ao longo
dos trechos mais movimentados.
O objetivo é garantir aos usuários
das rodovias federais segurança,
conforto e fluidez do trânsito.
“Buscamos a proteção
dos usuários, de forma que
possam ter uma viagem segura,
fazemos isso por meio da
conscientização dos condutores e
também da fiscalização. A
proteção da vida é o objetivo

metros e Peso Bruto Total
Combinado (PBTC) para
veículos ou combinações: 57
toneladas.
A restrição abrange
Combinações de Veículos de
Cargas (CVC), Combinações de
Transporte de Veículos (CTV) e
Combinações de Transporte de
Veículos e Cargas Paletizadas
(CTVP).
Carnaval 2019 – Na Operação
Carnaval 2019, a PRF registrou
em Mato Grosso 33 acidentes de
trânsito, que resultaram em

quatro mortes e 34 pessoas
feridas.
Os policiais rodoviários
federais fiscalizaram no período
442 pessoas e 323 veículos,
realizaram 2.670 testes do
etilômetro (bafômetro), que
resultaram em 44 pessoas
multadas e 11 detidas. A PRF
também registrou 344
ultrapassagens indevidas, 276
motoristas e passageiros sem o
cinto de segurança e 25 casos de
criança sem a cadeirinha. Em
caso de emergência, ligue 191.

FOLIA DE MOMO
Durante a Operação terá restrição de trânsito

principal da PRF, é nessa
linha que vamos atuar durante o
Carnaval”, frisou Domingues.
No período de Carnaval,
há um acentuado aumento do
fluxo de veículos e de passageiros
nas rodovias federais e uma
notória elevação do consumo de
bebidas alcoólicas, fatores que
contribuem para o aumento da
violência no trânsito e na
gravidade dos acidentes.
Além do consumo de
bebida alcoólica, a PRF também
intensificará a fiscalização nas
condutas consideradas mais
gravosas como ultrapassagens
indevidas e falta de equipamentos
de segurança (capacete, cinto de
segurança ou cadeirinhas para
crianças).

Restrição de tráfego – Com
objetivo de diminuir o fluxo dos
veículos de carga em dias de
maior circulação de veículos
leves, haverá restrição de tráfego
nas rodovias de pista simples nos
seguintes dias e horários:
21/02 (sexta-feira) – 16h às 22h
22/02 (sábado) – 06h às 12h
25/02 (terça-feira) -16h às 22h
26/02 (quarta-feira) – 06h às 12h
A proibição de circulação
para veículos ou combinações de
veículos, portando ou não
Autorização Especial de Trânsito
(AET) ou Autorização Específica
(AE), atinge os veículos que
excedam os seguintes limites:
Largura máxima: 2,60 metros;
Altura máxima: 4,40 metros;
Comprimento total de 19,80

Cáceres terá Carnaval com 5 noites
e 2 matinês com pista gratuita
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres por
meio da Secretaria de
Tu r i s m o e C u l t u r a ,
realiza o Carnaval Cáceres Folia Carnaval da Alegria 2020",
durante os dias nos dias 21 a 25 de
fevereiro, sem nenhum gasto para
o município.
A Prefeitura realizou uma
chamada pública e as empresas
ganhadoras foram o Grélla s Bar e
Ronaldinho Conveniência e
Distribuidora. O evento acontece
na Praça de Eventos da Sicmatur,
com entrada gratuita na pista para
as 5 noites e 2 matinês, para as
crianças e adolescentes.
O camarote já vem com
abadá e copo e estão sendo
comercializados pelo telefone
(65) 98411 1137, ou no Grélla s

Bar.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, disse que
entende que o carnaval é uma
grande festa popular. “A nossa
Gestão tem responsabilidade com
o dinheiro público e achamos a
melhor solução realizando a
licitação, oferecendo o melhor e
maior carnaval da região a custo
zero para Prefeitura”, finalizou
Francis.
O secretário de Turismo e
Cultura, Junior Trindade, afirmou
estar muito feliz em ter
encontrado a opção da licitação.
“O carnaval é a maior festa
popular do Brasil e com certeza
Cáceres receberá muitos turistas
dos municípios vizinhos, vamos
manter a tradição e a cultura”.

EDITAL DE LICENÇA
O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ nº 02.916.265/0185-30
localizado no Município de Pontes e Lacerda – MT, Rodovia BR
174 km 231, Zona Rural CEP 78250-000, torna público que
requereu junto à SEMA-MT a Licença Prévia e Licença de
Instalação para ampliação do setor de subprodutos.
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CRONOGRAMA

A programação das etapas mato-grossenses vai de abril a agosto envolvendo todos os municípios e regiões do Estado

Jogos Escolares em Mato Grosso
têm calendário definido para 2020
Assessoria Secel

Foto: Divulgação

J

ovens atletas de todas as
regiões de Mato Grosso podem
começar a se preparar o maior
evento esportivo escolar do Estado.
A Secretaria de Estado de Cultura,
Esporte e Lazer (Secel) já definiu,
junto com os gestores dos
municípios, o calendário dos Jogos
Escolares 2020.
A competição será realizada
em 10 municípios diferentes na fase
regional, e em mais três outros nas
etapas estaduais, com programação
que vai de abril a agosto.
Como algumas regiões tiveram mais
de um ou dois municípios
manifestando interesse em realizar o
evento, as sedes ainda não foram
estabelecidas. De acordo o
coordenador de eventos esportivos
da Secel, Adriano Augusto de
Oliveira, os municípios-sede serão
indicados após vistorias técnicas a
serem realizadas a partir da próxima
semana.
“Vamos fazer as visitas
técnicas e daí sim definir as sedes
dos Jogos. Mas consideramos

importante informar o
calendário para que as escolas e
municípios possam se preparar,
realizando a fase municipal da
competição e a inscrição para a etapa
regional que deve ser feita até no
máximo 10 dias antes do início da
competição em cada região
esportiva”, explica Adriano.
Os Jogos Escolares
começam na última semana de abril
com disputas entre estudantes da
categoria B (de 12 a 14 anos) das
regiões esportivas sul e sudeste. Já os
atletas da categoria A (de 15 a 17
anos) dessas regiões finalizam a
etapa regional no final de junho.
As outras oito regiões
reunirão alunos-atletas das duas
categorias num mesmo período.
Nessa fase regional, todos os
municípios do Estado participam das
disputas nas modalidades coletivas
de basquetebol, futsal, handebol e
voleibol. As escolas campeãs em
suas respectivas regiões esportivas
avançam para as etapas estaduais por
idade que acontecem no mês de

julho.
Em agosto será a vez dos
estudantes que praticam esportes
individuais disputarem os títulos de
campeões estaduais da competição
em Mato Grosso. De 20 a 23 de
agosto, atletas de escolas públicas e
privadas disputam as modalidades
individuais de atletismo, badminton,
ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta
olímpica, natação, tênis de mesa,
vôlei de praia e xadrez.
Os campeões estaduais de
cada modalidade representarão
Mato Grosso nas fases nacionais
organizadas pelo Comitê Olímpico
do Brasil (COB).
“Esse cronograma foi
definido para deixar tudo pronto para
as etapas da competição realizadas
pelo COB. Precisamos ter nossos
campeões estaduais antes de
setembro, que é quando começam as
disputas entre Estados pelas vagas na
fase brasileira”, finaliza o
coordenador de eventos esportivos.
Confira o calendário:
Etapas regionais

ESTADUAL

Mixto contrata mais três reforços para
momento decisivo no Mato-grossense

Os Jogos começam na última semana de abril com disputas entre estudantes da categoria B

Região
Data
Sul/sudeste
29/05
Medio norte
06/05
Centro norte
20/05
Noroeste
20/05
Norte
27/05
Leste
03/06
Nordeste
10/06

Categoria
Prazo de inscrição
B 24/04 a
14/04
AeB
01/05 a
21/04
AeB
15/05 a
05/05
AeB
15/05 a
05/05
AeB
22/05 a
12/05
AeB
29/05 a
19/05
AeB
05/06 a
25/05

Sudoeste
AeB
19/06 a
24//06
09/06
Oeste
AeB
19/06 a
24/06
09/06
Sul/sudeste A
26/06 a
01/07
16/06
Etapas estaduais
Modalidades Categoria
Data
Prazo de inscrição
Coletivas
A
11/07 a
17/07
01/jul
Coletivas
B
25/07 a
31/07
15/jul
Individuais A e B
20/08 a
23/08
10/ago

Só Notícias

O

meia Michel dos Santos, 28
anos, e os atacantes Matheus
Gomes, 23 anos, e Daisson,
32 anos, chegam ao clube para
compor o elenco o Tigre até o final
do Campeonato Mato-grossense.
O experiente Daisson, que
recentemente jogou por São Carlos
(SP), tem passagens por Operário
Ferroviário (PR), Anápolis (GO),
Lagarto (SE), e por último, Olímpia
(SP).
“Hoje estou no Mixto para

ajudar, temos umas duas
semanas cheia para trabalhar, e no
clássico vamos em busca dos três
pontos que é nosso objetivo”, disse
Daisson através da assessoria.
Já o meia meia Michel, que
tem atuações por Nacional (SP),
Oeste (SP), Grêmio Osasco (SP),
Audax Rio, Portuguesa (SP),
Noroeste (SP) e Palmas (TO), falou
sobre a sua primeira passagem no
tigre.
“O Mixto é grande, se
Foto: Arquivo

Elenco do Alvinegro reforçado

encontra em uma situação
difícil, eu vim para ajudar, já
trabalhei com o professor Carlinhos,
temos tudo para sair dessa situação,
só depende da gente”, afirmou o
meia.
O Atacante Matheus Gomes,
23 anos, com passagens por Atibaia
(SP), Vocem (SP), Guarujá (SP) e
Carregal do Sal, de Portugal, fala
sobre essa oportunidade de jogar
com a camisa do tigre.
“Temos a oportunidade de
classificar, e colocar o Mixto no seu
devido lugar, após a classificação, ai
é outro campeonato, a camisa do
Tigre tem peso, e vamos em busca de
objetivos maiores”, finalizou o
Matheus.
Com o trio, o Mixto chega a
cinco reforços confirmados em duas
semanas. O lateral esquerdo Willian
e o zagueiro Sergio Rafael já tinham
sido anunciados pelo Tigre, e agora o
trio com Matheus, Daisson e Michel
também estão a disposição do
professor Carlinhos para reforçar o
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HORÓSCOPO

**********

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e
Urano em Touro marcando
u m p e r í o d o d e
interiorização e reflexão, que levam a uma
mudança positiva em sentimentos e
emoções, especialmente as que envolvem
seu passado.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando um
período de boas novidades no
trabalho. O momento traz mudanças
positivas e é ótimo para começar novos
projetos. Boas notícias para quem está
buscando uma nova colocação no mercado
de trabalho.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em seu signo
marcando um período de
movimento intenso e agradável na vida
social e aproximação de amigos, que trazem
ares de mudanças à sua vida. Período ótimo
para novos contatos comerciais.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio
marcando um período de
mudanças positivas na vida
social e aproximação de pessoas
interessantes. Um romance pode começar
a qualquer momento. Período de
divertimentos e prazer junto dos filhos.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando
um período de mudanças
positivas na carreira, que levam a uma
melhora da imagem social e profissional e
ao sucesso. O período é ótimo para
começar novos projetos e negócios.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto
de Marte em Capricórnio e
Urano em Touro marcando
um período de interiorização e maior
envolvimento com sua casa e família.
Nas próximas semanas, um de seus pais
pode precisar de sua ajuda e companhia.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto
de Marte em Capricórnio e
d e U r a n o e m To u r o
marcando um período de movimento em
projetos de médio prazo, que podem
envolver pessoas estrangeiras. Uma
viagem pode ser marcada ou realizada
neste período.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto
de Marte em seu signo e de
Urano em Touro marcando
um período de boa comunicação e
mudanças positivas em contatos
comerciais. Um novo projeto ou
contrato pode ser negociado e aprovado
nas próximas semanas.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando
um período de interiorização
e necessidade de distanciamento. A
intimidade é priorizada. O período está
relacionado com uma espécie de limpeza
emocional e nos sentimentos.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando
um período de movimento
positivo nas finanças. Algumas mudanças
podem apontar para um novo caminho e
possibilidade de aumento de sua renda.
Período bom para novos investimentos.

O Sol entra em Peixes e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando
um período de movimento
positivo e mudanças na vida social e
aproximação de pessoas interessantes. Bons
e novos contatos podem ser feitos nesse
período. Um romance pode começar.

O Sol entra em seu signo e,
imediatamente, começa a
receber um ótimo aspecto de
Marte em Capricórnio e de
Urano em Touro marcando
um período de movimento e
mudanças em alguns setores de sua vida,
especialmente o social. Um novo ano astral
começa. Portanto, chegou a hora de colocar
alguns projetos idealizados em prática.
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Abrilhantando nossa High Society hoje a
juíza Cristiane da Costa Marques Neves,
que foi uma das homenageadas com o
título de cidadã mato-grossense, em
cerimônia na Assembleia Legislativa,
requerida pelo deputado Ulisses Morais.
Parabéns pelo trabalho que realiza junto
ao judiciário do Estado e pelo título
recebido.

By Rosane Michels

**********

SOCIAL

********************
Não há nada mais lindo do que a
consagração do amor no
matrimônio. Quando dois
corações e duas vidas se unem
com a bênção de Deus, o amor é
ungido pela proteção divina.
Assim o casal Dayton Campos e
Eliane Ribeiro, disseram o Sim,
na presença de amigos e
familiares. Esta coluna deseja
que a união de vocês seja muito
feliz, que seja forte o suficiente
para enfrentar qualquer
dificuldade que a vida lhes
coloque no caminho. Que haja
muita paz, tolerância e
companheirismo.

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

Nossos flashs ao aniversariante João Fidelis que apagou mais
uma velinha envolto ao carinho dos pais Nestor e Jaqueline, da
maninha, familiares e rol de amigos. Que o Criador derrame
infinitas bençãos de saúde, amor e vitórias.

Registramos a passagem de mais um
natalício do vereador Cezare Pastorello
que brindou a data ao som do Parabéns
entoado pela esposa, filhos e amigos.
Paz, saúde, amor e realizações são os
nossos votos para o novo ano de vida.

