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 A Secretaria Municipal de Educação empossou na manhã de quarta-feira (8), os 31 profissionais da educação que foram nomeados para a função de diretores escolares da rede 
municipal.  A solenidade aconteceu no gabinete do prefeito e contou com a presença do prefeito Francis Maris, vice Eliene, Presidente da Câmara Rubens Macedo, secretários e os 31 
gestores. Página 03

Equipe que estará a frente das escolas municipais 

Foto: Assessoria

GESTÃO 2020

Novos diretores de escolas da rede
municipal tomam posse em Cáceres

SANGUE NOVO

Eleição define nova diretoria para
comandar o Iate Clube de Cáceres

 Uma chapa concorre a eleição 
para escolha da diretoria do Iate Clube 
de Cáceres, neste domingo,12. A 
decisão por chapa única foi discutida e 
ac l amada  em consenso  pe los  
a s s o c i a d o s .  E n c a b e ç a d a  p e l o  
empresário Marcos Fernandes, a chapa 
traz nomes de peso, que estão imbuídos 
em resgatar o prestígio do clube, que já 
foi o melhor da cidade. 

Página 03

Marcos Fernandes, Luciano Castela, 
Ricardo Castela e Ozenil Martins 

Foto: Reprodução

QUALIFICAÇÃO

Unemat oferece 11 vagas
para Mestrado em Letras
 As inscrições estão abertas até o dia 03 de fevereiro e devem ser realizadas somente pela internet.  
Quem desejar solicitar a isenção da taxa deverá formular o pedido até o dia 17 de janeiro. As provas serão de 
caráter eliminatório e classificatório, com questões discursivas e objetivas. Página 04

AÇÕES INTEGRADAS

Operação Lei Seca leva 163 a prisão
 por embriaguez ao volante em MT

 Mesmo com aplicação de multa, suspensão da CNH e até 
prisão dependendo do teor alcoólico, 163 condutores foram detidos 
no Estado e 444 pessoas autuadas por dirigirem sob efeito de álcool, 
esse é o saldo das 42  Operações Lei Seca realizadas no ano de 2019 
divulgado pela Secretaria Estadual de Segurança Pública. Página 05

Fiscalização ostensiva para prevenção de acidentes  

Foto: Divulgação

Procon é contra cobrança
da tarifa do cheque especial

pra quem não utilizou

Menina de 9 anos tem
braço quebrado por

madrasta em Cáceres
Página 06Página 03

 Dizem que no Brasil o ano só 
começa depois do carnaval e para alguns até 
pode ser bem depois, já que a ressaca pós 
enterro dos ossos, avança a quaresma e vai 
longe, porém, politicamente correto 
falando, ele já começou antes do Natal 
passado e esquenta o tempo nos próximos 
meses, haja vista que no dia 4 de outubro, 
será a hora da onça beber água,  trocando em 
miúdos, escrutinando as urnas, saber quem 
será o Manda-Chuva municipal de 2021 à 
2024. 
 Menos de 10 meses nos separam da 
briga de foice no escuro, a eleição para 
vereadores e prefeito, a primeira em que os 
partidos não poderão fazer alianças para 
disputar as câmaras municipais, somente 
para as prefeituras. Num resumo, tentamos 
aqui registrar algumas anotações acerca 
deste pleito de suma importância para a 
comunidade, por se tratar de um evento 
cívico-democrático (esperamos!) em nível 
municipal. 
 Vejamos: para participar das 
eleições, o partido tem que registrar seu 
estatuto no TSE até seis meses antes do 
pleito; ratificando, só candidatos a prefeito 
poderão formar coligações com outros 
partidos para disputar as eleições, 
excetuando-se as proporcionais, ou seja, do 
legislativo); O partido deverá reservar a cota 
mínima de 30% para as mulheres, sendo 
vedada a candidatura avulsa, ainda que a 
pessoa seja filiada a algum partido. 
 Os limites serão iguais aos de 2016, 
corrigidos pela inflação, medida pelo IPCA 
e o candidato poderá se autofinanciar em até 
10% do limite de gasto para o cargo, 
lembrando que somente pessoas físicas 
poderão fazer doações para campanhas 
eleitorais, limitadas a 10% dos seus 
rendimentos no ano anterior à eleição; A 
partir do dia 15 de maio os pré-candidatos 

poderão fazer arrecadação prévia de 
recursos por meio de vaquinha eletrônica, 
mas o bereré só será liberado após o registro 
da candidatura; A propaganda eleitoral será 
permitida após o dia 15 de agosto, desde que 
não envolva o pedido explícito de voto; A 
propaganda no rádio e na TV, somente a 
gratuita nos 35 dias anteriores à antevéspera 
das eleições. 
 Na imprensa (net e impressa) de 15 
de agosto até a antevéspera das eleições, fica 
liberada a propaganda paga e a Rosane 
agradece pela preferência; Nas ruas, exceto 
bandeiras, nem pensar em badulaques, seja 
pinturas, placas, faixas ou cavaletes, tá 
proibido; Também não pode envelopar o 
carango totalmente, usar out-door's, 

camisetas, distribuir brindes, e os cambaus; 
Carro de som, só das 8 às 22 horas e a menos 
de 200 metros da câmara de vereadores e 
prefeitura, quartéis, hospitais, escolas, 
bibliotecas públicas e igrejas; Cabos 
eleitorais, pode; carreatas e similares, pode; 
comícios, idem, desde que não haja abu$o$; 
É mais ou menos isso, Shô Mano, tudo na 
maior responsa que os adversários estão de 
olho e vice-versa, já que virou moda cassar 
candidatos, eleitos ou não, então, melhor ir 
devagar com o andor, que o santo nem tão 
santo assim, é de barro. 
 Nestes 9 meses e 3 semanas até o dia 
D, vá analisando quem pode ou merece seu 
voto e quem deve ser demitido nas urnas, 
tem tempo, mas ele urge, certo?
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 Baskara, hipotenusa, as somas dos 
catetos ao quadrado, até que dois mais dois 
se forme quatro. A vida do professor de 
magistério sempre esteve envolvida por 
números e pela incansável jornada em 
busca do valor do “x” dos problemas 
matemáticos.
 No entanto, em 13 em novembro 
de 2019, os professores de magistério da 
rede privada descobriram que o “x” 
passaria a conjugar, também, os direitos 
sociais, iniciando-se uma nova jornada em 
busca do valor final de um novo 
“problema”, dessa vez denominado de 
aposentadoria.
 A antiga redação da Constituição 
Federa l  de  1988  ex ig ia  para  a  
aposentadoria por tempo de contribuição 
na modalidade professor de Magistério de 
i n s t i t u i ç ã o  p r i v a d a ,  a p e n a s  o  
preenchimento do requisito tempo de 
contribuição exclusivo, na respectiva 
atividade, de 30 (trinta) anos, se homem e, 
25 (vinte e cinco) anos, se mulher (art. 201, 
§8º).
 Antes da vigência da Nova 
Previdência, o raciocínio para obtenção da 
aposentadoria destes profissionais era 
simplificado, pois, somente dois resultados 

eram possíveis, ou 25 (vinte e cinco) anos 
de tempo de contribuição, se mulher, ou 30 
(trinta) anos de tempo de contribuição, se 
homem, não havia outro elemento a ser 
conjugado nesta equação.
 Contudo, este não é mais o cenário 
atual e encontrar o “x” da aposentadoria se 
tornou um grande problema a ser 
solucionado, pois mais um elemento foi 
agregado a esta equação jurídica.
 Com a  v igência  da  Nova 
Previdência, os professores de magistério 
de instituição privada filiados ao Regime 
Geral da Previdência Social até 13 de 
novembro de 2019 poderão se aposentar 
após completados períodos contributivos 
de 30 (trinta) anos, se homem, e 25 (vinte e 
cinco) anos, se mulher, devendo, contudo, 
ser conjugado com o requisito idade, que se 
inicia com 51 (cinquenta e um) anos, 
mulher e, 56 (cinquenta e seis) anos, 
homem, observando a regra de transição.
 Assim, como pode se ver da nova 
redação,  mais  um e lemento  fo i  
acrescentado à equação, que é o elemento 
idade. Porém, não é essa a complexidade na 
regra de transição e, sim, a elevação 
gradual da idade com o tempo. Explica-se.
 Prevê a Nova Previdência que a 

EXPEDIENTE

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA 
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME

CNPJ 24.823.041/0001-46

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

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Administração, Redação e Oficina

Anos

02020202020202020202

CALENDÁRIO

Hoje é 10 de janeiro de 2020, uma sexta-
feira; Santo do Dia, Frei Gonçalo de 
Amarante; Anjo do dia,  ,  este Mahasiah
anjo é invocado contra as pessoas maldosas 
e para adquirir iluminação na realização de 
atos de cura; Fase da Lua, Cheia; Clima: 
Possibilidade de chuvas (67%) com 12mm; 
Temperatura, com mínima variando entre 
22 e 24ºC, e a máxima, entre 33 e 35ºC.

VOLTAMOS!

E a gente voltou, baterias carregadas após 
uma breve pausa de 15 dias, que ninguém é 
de ferro, já dizia o poeta filósofo Ascenso 
Ferreira e iniciando mais um ano nesta 
árdua jornada,  ao sabor das Bodas de 
Cereja, 59 Anos, encaminhando para a 
véspera do sexagenário Jubileu de 
Diamante, se Deus assim permitir em 
2021. Acelerando o presente, queremos 
aqui agradecer à todos que no ano findo nos 
prestigiaram e estamos, de braços e páginas 
abertas durante este 2020 que ora 
iniciamos. 

CONTRA O MOSQUITO

O mutirão de limpeza "Todos Contra o 
Mosquito" realizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde em parceria com a 
Vigilância Ambiental, Autarquia Águas do 
Pantanal, Centro de Ressocialização de 
Cáceres e Secretaria de Infraestrutura e 
Logística, no período de 25 de novembro a 
1 7  d e  d e z e m b r o ,  r e c o l h e u  
aproximadamente 380 toneladas de lixo, 
em um total de 49.540 imóveis do 
município. Realmente boa  parte povo 
ainda não tomou consciência que lugar de 
lixo é no lixo.

EM CHAMAS

Parece que o bicho fogo tá solto, não só na 
Amazônia, cerca de um terço da Ilha 
Kangaroo, na Austrália, foi devastada 
pelos incêndios que consomem grande 
parte do território do país. A agência 
espacial norte-americana Nasa divulgou 
imagens que mostram as consequências 
dos incêndios na ilha, que servia de abrigo 
a várias espécies selvagens. A Nasa estima 
que cerca de 155 mil hectares da ilha 
tenham sido consumidos pelas chamas. A 
Ilha Kangaroo, situada na costa sul da 
Austrália, é famosa por sua natureza 
exuberante e pelas reservas naturais 
protegidas, que servem de abrigo a vários 
animais selvagens como leões-marinhos, 
coalas e várias espécies de aves.

LOTE RESIDUAL IR

A Receita Federal abriu na quarta-feira 
consulta a lote residual de restituição do 
Imposto de Renda Pessoa Física de janeiro. 
Ao todo, serão beneficiados 185.891 
contribuintes que estavam na malha fina, 
mas regularizaram as pendências com o 
Fisco. A lista com os nomes está disponível 
no   na internet. A consulta siteda Receita
também pode ser feita pelo Receitafone, no 
número 146 ou pelo aplicativo para tablets 
e  s m a r t p h o n e s ,  q u e  p e r m i t e  o  
acompanhamento das restituições. As 
restituições terão correção de 4,77%, para 
o lote de 2019, a 113,05%, para o lote de 
2008. Em todos os casos, os índices têm 
como base a taxa Selic (juros básicos da 
economia) acumulada entre a entrega da 
declaração até este mês.

partir do primeiro dia de janeiro de 2020, 
serão acrescidos, anualmente, seis meses 
àquelas idades de 51 (cinquenta e um) 
anos, mulher e, 56 (cinquenta e seis) anos, 
homem, até atingirem 57 (cinquenta e sete) 
anos, se mulher e 60 (sessenta) anos, se 
homem.
 Assim, verifica-se que ao novo 
elemento idade foi aplicada uma espécie de 
progressão aritmética, com aumento anual 
e progressivo de seis meses. Logo, se até o 
dia 12 de novembro de 2019 o professor 
que ainda não tenha alcançado o tempo de 
contribuição exigido pela lei, deverá passar 
a observar, também, o requisito idade que, 
como explicado, se elevará com o tempo 
até atingir o seu teto.
 Dessa forma, para que o “x” da 
aposentadoria seja encontrado a partir de 
13 de novembro de 2019, deverão os 
professores de magistério, além de cumprir 
com o tempo de contribuição especial, 
cumprir, também, com a idade, para que 
assim, possam se aposentar e solucionar 
está nova equação jurídica de transição. 
___***Victor Luiz Martins de Almeida - 
Advogado Associado em Simões Santos, 
Nascimento & Associados, Sociedade de 
Advocacia. Docente na UNEMAT.

A regra de transição de idade na nova previdência para os professores
da rede privada de ensino: uma questão de progressão aritmética

Menos de 10 Meses
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 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da Secretaria 
Municipal de Educação, 

realizou na manhã de quarta-feira 
(8), a posse dos diretores nas 31 
escolas da Rede Municipal de 
Ensino. 
 A solenidade aconteceu 
no Paço Municipal,  onde 
estiveram presentes o prefeito 
Francis Maris, a vice prefeita 
Eliene Liberato, o presidente da 
Câmara Rubens Macedo,  os 
secretários Luzinete Tolomeu e 
Jorge Augusto de Almeida, 
gestores e professores.
 D o s  3 1  d i r e t o r e s  
empossados, 18 são novos e 
passam a integrar o quadro da 
s e c r e t a r i a  e  1 3  f o r a m  
reconduzidos ao cargo. De 
acordo com o cronograma, os 
novos diretores receberão as 
chaves das unidades na próxima 
segunda, 13, quando darão início 
aos trabalhos para o ano letivo. 
 A vice-prefeita em sua 
fala destacou a importância da 
união de todos os envolvidos no 
processo educacional uma vez 
que a educação em todos os seus 
sentidos, forma e transforma 
vidas.

prol da melhor educação aos 
alunos.
 Durante a cerimônia o 
prefeito Francis Maris lembrou 
dos investimentos realizados 
durante sua gestão, a exemplo a 
economia de R$ 300 mil/mês com 
a aquisição dos ônibus escolares, 

 Luzinete, secretária de 
educação, destacou que sem o 
apoio do diretor, nada acontece 
dentro das escolas e desejou 
sucessos enfatizando que a 
secretaria e toda equipe estará a 
disposição de todos para 
contribuir no que for possível em 

suas mensalidades até a data da 
eleição estão aptos a votar.
 C o n h e c e d o r e s  d a s  
dificuldades enfrentadas pelo 
clube, a nova diretoria está 
disposta a trabalhar para resgatar 
o prestígio do clube que já foi o 
melhor da cidade. Também  o 
retorno dos associados que há 
anos deixaram de participar é um 
dos objetivos.  
 Assim estão com projetos 
de realizar eventos em busca de 
recursos para viabilizar a 
quitação das dívidas em atraso, 
para a manutenção e recuperação 
da estrutura física do clube.

contece neste domingo, A12, a eleição para nova 
presidência do Iate Clube 

de Cáceres. O pleito será 
realizado das 8h às 17h nas 
dependências do clube, sito a Rua 
das Maravilhas.
 E m  c o n s e n s o ,  f o i  
homologada chama única para 
e le ição.  Encabeçada pelo 
empresário Marcos Fernandes, 
sócio proprietário da RM 
Informática,  a chapa é composta 
por dois vices Ozenil Martins 
Pastor e Luiz Marcio C. El 

Chame,  pelos  tesoureiros  
Amarildo Del Santo e Maria 
Madalena Souza Pinto e pelos 
secretários Fernando Cesar V. 
Melange, Adelino Braga e Júlio 
Cesar Borges. 
 N o  C o n s e l h o  
Deliberativo como presidente 
Ricardo Castela Cardoso e vice 
Luciano Castela de Morais e 
demais membros. Ainda fazem 
parte da chapa o Conselho Fiscal, 
Diretores, Suplentes da Diretoria.
 Conforme rege o estatuto, 
todos os associados  em dias com 

natureza, respeitando os espaços 
públicos, assim como o Rio 
Paraguai. 
 Aos novos diretores, 
t enho  ce r t eza  que  s e r ão  
vencedores e aos demais, peço 
que continuem a trabalhar como 
estão, pois o resultado positivo na 
educação, passa necessariamente 
por cada um, concluiu.

qualidade do material didático, 
melhoria das estruturas, entre 
outros. Francis afirmou ainda que 
os bons resultados obtidos na 
educação é fruto do trabalho da 
equipe escolar de cada instituição 
e sugeriu a implementação da 
disciplina de educação ambiental, 
como forma de a criança aprender 
desde cedo a zelar da cidade, 
valorizar e ser consciente com a 

EDUCAÇÃO

Prefeitura de Cáceres realiza posse de
diretores nas 31 unidades escolares

Para o prefeito os bons resultados obtidos na educação é fruto do trabalho da gestão escolar

Da Redação

Posse aconteceu no gabinete do prefeito

 Foto: Assessoria

SANGUE NOVO

Iate Clube de Cáceres elege
nova diretoria no domingo

Da Redação

Iate Clube já foi o melhor da cidade 

Foto: Arquivo

chegou no endereço indicado, 
percebeu que a criança estava 
com o braço quebrado e 
imediatamente ligou para a mãe e 
comunicou o fato. Em seguida, a 
mãe já providenciou e levou a 
menina para atendimento médico 
no pronto socorro municipal.
 Segundo a mãe, quando 
questionou a filha sobre o braço 
quebrado, a mesma disse que 
tinha sido agredida pela mulher 
de seu pai. Assim após os 
procedimentos médicos e alta da 
criança, ela procurou a delegacia 
e denunciou a madrasta.
 Foi solicitado exame de 
corpo de delito para dar início as 
investigações pela Delegacia 
Especializada de Defesa da 
Mulher, Criança e Idoso.

m final de semana que Udeveria ser de visita e 
diversão, terminou com 

agressão e  braço quebrado. Foi o 
que  acon teceu  com uma  
garotinha de apenas  9 anos em 
Cáceres no último fim de semana, 
no Bairro Lucélia.
 A mãe da menina, que 
r e g i s t r o u  o  B o l e t i m  d e  
Ocorrência contra a madrasta, 
relatou que a filha na sexta-feira 
foi para casa do pai para passar o 
fim de semana. Na segunda-feira 
a madrasta ligou pedindo para 
que fosse buscar a  criança com 
urgência e por estar super 
ocupada naquele momento, pediu 
a vizinha que fosse buscar a 
criança.
 Porém a vizinha quando 

FIM DOS TEMPOS

Madrasta é suspeita de quebrar 
braço de menina em Cáceres

Da Redação

Delegacia de Defesa da Mulher investiga o caso  

Foto: JCC
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ouvida pelo Conselho Tutelar 
r e l a t o u  q u e  o  p a d r a s t o  
constantemente praticava abuso 
sexual contra ela. Diante dessa 
informação, a mãe disse aos 
policiais que desconhecia os 
abusos sofrido pela filha.
 O  s u s p e i t o  f o i  
encaminhado a delegacia para 
providências que o caso requer.

Tutelar de Porto Esperidião, onde 
a vítima e o suspeito residem.
 Ao chegarem no local, a 
mãe da criança que aparentava 
hematoma no olho direito, 
informou aos policiais que no 
natal seu companheiro estava 
embriagado e cometeu a agressão 
contra ela. 
 Já a criança que foi 

 oliciais Militares da 3ª PCompanhia de São José 
dos  Quat ro  Marcos  

prendeu nesta semana o suspeito 
de ter agredido sua convivente e 
ter abusado da enteada, uma 
menina de 8 anos.
 A denúncia de maus tratos 
e abuso sexual contra a criança  
foi registrado pelo Conselho 

parada e empreendeu fuga em alta 
velocidade. 
Diante do fato, foi realizado 
acompanhamento tático e na 
altura da estrada da Mineradora, o 
condutor ao tentar realizar uma 
manobra perdeu o controle do 
veículo vindo colidir com um 
barranco, amassando a lateral do 
carro. 
 Após a colisão, o suspeito 
ainda tentou fugir mas se deu mal 
e foi  contido pelos policiais.
 A equipe em checagem de 
praxe consta taram que o  
indivíduo de 24 anos, havia  
fugitivo da cadeia pública de 
Mirassol D'Oeste no dia 06. 
 Diante dos fatos, o 
suspeito e o veículo foram 
levados ao CISC de Pontes e 
Lacerda, onde foi lavrado o BO 
2020.6412. 

abordagem ao veículo Toyota 
Etios, placa QBT 8305, cor prata, 
o suspeito não respeitou ordem de 

m patrulhamento na BR E174, policiais do Gefron 
a p ó s  t e n t a t i v a  d e  

Padrasto suspeito de agressão e
abuso sexual é preso pela PM

NO XILINDRÓ

Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar logo após a denúncia

Da Redação

Criança contou que sofria abuso sexual 

de servidores e estar ministrando 
aula de Língua Portuguesa em 
q u a l q u e r  a n o  d o  E n s i n o  
Fundamental (1º ao 9º anos).
 Os candidatos  farão 
provas de caráter eliminatório e 
classificatório, com questões 
discursivas e objetivas, aplicadas 
ao dia 15 de março, e o resultado 
final será conhecido no dia 06 de 
maio de 2020.
 O  P r o f l e t r a s  é  u m  
programa de pós-graduação stricto 
sensu em Letras, reconhecido pela 
Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), do Ministério da 
Educação, coordenado pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte desenvolvido em 
todas as regiões brasileiras por 
Instituições de Ensino Superior 
associadas. Com o objetivo de 
capacitar professores de Língua 
Portuguesa para a docência no 
Ensino Fundamental, o Profletras 
abre 590 vagas para mestrado 
profissional, distribuídas por 
universidades em todo o País. 
 Mais informações podem 
ser obtidas junto a Coordenação da 
Unidade de Cáceres (e-mail 
profletrascaceres@unemat.br / 
(65)3224-1307).

 Universidade do Estado de AMato Grosso oferece 11 
v a g a s  n o  M e s t r a d o  

Profissional em Letras (Profletras) 
no câmpus Jane Vanini (Cáceres). 
As inscrições começaram no dia 
03 de janeiro e seguem até o dia 03 
de fevereiro de 2020. Quem 
desejar solicitar a isenção da taxa 
de R$ 90,00 pode fazer o pedido 
até o dia 17 de janeiro.
Inscrições somente pelo link: 
http://portal.unemat.br/?pg=site&
i = p r o f l e t r a s -
c a c e r e s & m = p r o c e s s o -
seletivo&c=2020 . Para concorrer 
às vagas do Profletras é preciso 
preencher o formulário de acordo 
com as instruções, imprimir a Guia 
de Recolhimento da União e 
efetuar o pagamento da taxa de 
inscrição até o dia 04 de fevereiro, 
caso não tenha a isenção deferida.
 Entre os requisitos para 
concorrer às vagas do Mestrado 
Profissional em Letras é preciso 
possuir diploma de curso superior 
de licenciatura em Letras, com 
habilitação em português, ser 
professor de Língua Portuguesa do 
Ensino Fundamental (1º ao 9º 
anos) em Escola da Rede Pública, 
r e g u l a r m e n t e  a d m i t i d o  e  
pertencente ao quadro permanente 

Foto: Ilustrativa

FIM DA LINHA

Gefron prende fugitivo da cadeia de
Mirassol e recupera Toyota Etios

Redação c/ Assessoria

Colisão no barranco amassou a lateral do carro 

Foto: Gefron

QUALIFICAÇÃO

Unemat oferece 11 vagas
para Mestrado em Letras
 Lygia Lima

Inscrições somente pela Internet   

Foto: Arquivo

Cáceres-MT, 10 e 11 de janeiro de 2020

05
www.jornalcorreiocacerense.com.br

do aplicativo “MT Cidadão”, que 
pode ser baixado em qualquer 
aparelho celular com tecnologia 
Android ou IOS.
 O Detran-MT reforça que, 
p a r a  c o n s e g u i r  e m i t i r  o  
licenciamento anual do veículo, os 
motoristas precisam pagar o IPVA. 
Outro valor a ser pago para emitir o 
licenciamento é referente ao Seguro 
DPVAT, que continua com o 
pagamento obrigatório, conforme 
decisão recente do Supremo 
T r i b u n a l  F e d e r a l  ( S T F ) ,  
suspendendo a Medida Provisória nº 
904, editada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, em 11 de novembro.
 O diretor de Veículos do 
Detran-MT, Augusto Cordeiro, 
lembra ainda que, para conseguir 
emitir o licenciamento, além do 
pagamento do IPVA e Seguro 
DPVAT, também é preciso que o 

motorista quite possíveis multas 
para a regularização do veículo.
 Atualmente, o processo de 
emissão do licenciamento anual do 
veículo representa mais de 50% da 
demanda diária de atendimentos do 
Detran-MT.
Entrega em casa - O proprietário do 
veículo também tem a opção de 
receber o licenciamento em casa, via 
Correios. Para isso, é necessário que 
o endereço esteja atualizado junto ao 
Detran-MT, e marcar, durante a 
requisição, a opção "RECEBA O 
SEU DOCUMENTO EM CASA”.
 Os  p ropr i e t á r ios  que  
e s t ive rem com o  ende reço  
desatualizado no banco de dados do 
Detran-MT devem comparecer a 
uma unidade da autarquia com o 
comprovante  de  res idência ,  
documentos pessoais e do veículo 
para atualizar o cadastro.

Registro e Licenciamento de 
Ve ícu los  (CRLV)  anua l .  O  
documento, tanto para carro quanto 
para moto custa R$ 126,06 e a 
emissão pode ser feita em qualquer 
unidade do Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso (Detran-
MT), pelo site oficial da autarquia 
( ) ou através www.detran.mt.gov.br

oje dia 10 de janeiro é o Hú l t i m o  d i a  p a r a  
proprietários de veículos 

com placa final 1 recolher o Imposto 
sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) com desconto 
de 5%. Caso o pagamento ocorra 
entre os dias 11 e 20, o desconto será 
de 3%. As reduções no valor do 

imposto são concedidas apenas para 
cota única, ou seja, à vista. De 21 a 
31 o valor a ser pago será integral, 
podendo ser parcelado em até seis 
vezes no boleto pela Secretaria de 
Estado de Fazenda.
 Até o fim do mês os 
proprietários devem também efetuar 
o pagamento do Certificado de 

 ento e sessenta e três Ccondutores presos por 
embriaguez é o saldo das 42 

Operações Lei Seca realizadas no 
Estado no período de Janeiro a 
Dezembro de 2019, perfazendo uma 
média mensal de 14 condutores 
conduzidos a prisão.  As ações 
integradas foram realizadas nos 
municípios de Cuiabá, Várzea 
Grande, Rondonópolis, Cáceres, 
Campo Novo do Parecis e Jaciara.
 De acordo com o balanço 
nos 12 meses do ano passado, além 
dos condutores presos, 444 pessoas 
foram autuadas por dirigirem sob 
efeito de álcool. Durante as 
operações foram realizados 4.231 
testes de etilômetro (bafômetro), 
1.463 Autos de Infração de Trânsito 
(AIT's), 426 Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) e 780 veículos 
foram recolhidos. A Operação Lei 
Seca é realizada de forma integrada e 
coordenada pelo Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI-E) da Sesp-MT.
 A multa para o motorista que 
é flagrado dirigindo sob efeito 
alcoólico é de R$ 2.934,70. No 
momento do teste do bafômetro, o 
condutor que tiver índice de álcool 

no  sangue super ior  a  0 ,33  
miligramas por litro de ar expelido 
será preso, pagará multa, terá a CNH 
suspensa e responderá por crime.
 Quando a quantidade de 
álcool for abaixo de 0,33mg/l, o 
condutor é autuado, tem a CNH 
retida e paga multa. Visando em 
2020 ampliar ainda mais a eficácia 
da Operação Lei Seca, a Sesp 
adquiriu 20 câmeras GoPro Silver 7. 
O recurso para a aquisição veio do 
Ministério Público Estadual, por 
meio da 12ª Promotoria Criminal, 
resultado de transação penal. Ao 
todo, foram investidos R$ 48 mil.
 As câmeras devem ser 
acopladas nos peitorais (acessórios 
também adquiridos) colocados nos 
uniformes de todos os servidores que 
realizam as abordagens. As imagens 
gravadas pelas GoPro serão 
armazenadas pela Sesp por prazo 
determinado e encaminhadas à 
Deletran, que atua tanto na operação 
quanto na investigação e elaboração 
do inquérito. 
 As gravações também 
ficarão à disposição do Ministério 
P ú b l i c o  e  d e m a i s  ó r g ã o s  
investigativos.

DOCUMENTO OBRIGATÓRIO

IPVA, Licenciamento e DPVAT de veículos
com placa final 1 vence em 31 de janeiro

Após pagamento, condutor deve retirar documentação nas unidades do Detran-MT ou solicitar entrega via Correios

Redação c/ Assessoria

Calendário de vencimento do IPVA para 2020 

 Foto: Divulgação

Ações de fiscalização no trânsito serão intensificadas em 2020  

Foto: Divulgação

BALANÇO

Embriaguez ao volante prende 163
motoristas em MT no ano passado

Redação c/ Assessoria
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

s membros do Observatório OPantanal se posicionaram 
cont ra  a  aber tura  na  

navegação pela Hidrovia Paraguai-
Pantanal por trazer impactos 
negativos à região. O Observatório 
pontua que decreto nº 10.163, 

publicado em 9 de dezembro de 
2019, desvalida uma ação popular 
movida contra o licenciamento da 
hidrovia que pleiteou a paralisação 
do licenciamento do Porto de 
Morrinhos, em Cáceres.
 O posicionamento do 

Observatório foi divulgado nesta 
quarta-feira (8) e pontua que a 
implementação da hidrovia poderá 
gerar impactos negativos na região. 
 A hidrovia pode gerar 
impacto potencial substancial sobre 
o regime de inundações do Pantanal, 
incluindo um escoamento acelerado, 
maiores descargas de pico no rio e 
diminuição da área passível de 
inundação sazonal na planície, em 
especial na fase de seca, as quais 
pode produzir mudanças de 
produtividade e diversidade do 
Pantanal.
 O órgão explica que um 
decreto de 1998 promulgou o 
Acordo de Transporte Fluvial pela 
Hidrovia Paraguai-Paraná- HPP 
(Porto de Cáceres/Porto de Nova 
Palmira). Assim, estudos que a 
questão ambiental está contemplada 
aquém do necessário, sendo 
mencionada apenas no artigo nº 34, 
tratando-a exclusivamente como um 
aspecto acessório ou derivado da 
n a v e g a ç ã o ,  o m i t i n d o  t o d a  
determinação a respeito dos 

impactos ou métodos de avaliação 
ambiental ou estratégica tanto do 
aumento direto da navegação, como 
das obras de intervenção necessárias 
para facilitar a navegação.
 Não somente impactos 
ambientais, a hidrovia pode trazer 
também impactos sociais. De acordo 
com o Observatório, a hidrovia não 
leva em consideração os direitos das 
populações tradicionais de serem 
informados e consultados sobre o 
projeto que pode causar danos 
irreversíveis à região onde vivem e 
se reproduzem culturalmente.
 O Observatório também traz 
um estudo de viabilidade da 
Hidrovia Paraguai-Paraná (EVTEA 
– UFPR/ITTI, 2015) e explica que o 
capítulo ambiental é superficial e 
minimiza os impactos da dragagem 
sobre substrato de fundo e 
organismos bentônicos, além de 
impactos do lançamento do dragado 
sobre trechos do próprio rio, como 
tampouco aborda questões como o 
possível impacto das dragagens 
s o b r e  a  h i d r o d i n â m i c a  e  
consequências para o ambiente do 
Pantanal.
 O decre to  n º  10 .163  
desvalida a Ação Popular movida 
contra o licenciamento da Hidrovia 
Paraguai-Paraná promovida no ano 
de 2002. Demanda, iniciada pelo 
Ministério Público Federal, que 

p l e i t e o u  a  p a r a l i s a ç ã o  d o  
l i cenc iamento  do  Por to  de  
Morrinhos em Cáceres, sob a 
alegação da necessidade de o 
licenciamento ser realizado pelo 
IBAMA (impacto regional) e 
e n g l o b a r  a  t o t a l i d a d e  d o  
empreendimento.
 Em nota, o Observatório 
pede para que a Recomendação do 
Comitê Nacional de Zonas Úmidas 
Nº 10, de 22 de janeiro de 2018, seja 
respeitada e que, portanto, seja 
excluído o trecho do rio Paraguai, 
denominado Tramo Norte, entre 
C á c e r e s  e  C o r u m b á ,  d a  
poss ib i l idade  de  navegação 
industrial ou de grande porte na 
Hidrovia Paraguai-Paraná, uma vez 
que é um dos trechos de extrema 
fragilidade do Sistema Paraguai-
Paraná de Áreas úmidas quanto aos 
a s p e c t o s  h i d r o d i n â m i c o s ,  
sedimentológicos, biogeoquímicos e 
ecológicos do rio Paraguai.
 O Observatório também 
pede para que seja realizada uma 
Avaliação Ambiental Estratégia, 
e s t a b e l e c i d o  u m  P r o t o c o l o  
Ambiental no âmbito do Acordo da 
Hidrovia  Paraná-Paraguai  e  
promovido um acompanhamento 
técnico-jurídico dos licenciamentos 
de empreendimentos de impacto 
significativo no Pantanal Sul.

esde segunda-feira (06.01) o Dcheque especial passa a ter 
juros limitados e cobrança 

de tarifa mensal para os usuários com 
limites de crédito acima de R$ 500. 
Segundo o Banco Central, a medida 
corrige uma falha de mercado e 
busca reduzir seu custo e sua 
regressividade. Entretanto, o 
Procon-MT alerta para o fato de a 
tarifa ser cobrada mesmo sem uso do 
limite, o que fere o Código de Defesa 
do Consumidor (CDC).
 Ficou estabelecido um 
limite máximo de 8% ao mês para a 
taxa de juros e cobrança de tarifa de 
até 0,25% ao mês para quem possuir 
limite acima de R$ 500. As 
instituições financeiras poderão, 
inclusive, cobrar a tarifa mensal pela 
disponibilização do limite de crédito 
superior a R$ 500. 
 O Procon-MT, assim como 
outros órgãos de defesa do 
consumidor do Brasil, é contra a 
cobrança de qualquer valor de quem 
não utilizou o cheque especial. “Sob 
a perspect iva da defesa do 
consumidor, você só paga aquilo que 
de fato usa. Por isso entendemos que 
essa parte da remodelagem do 
cheque especial é desfavorável ao 
cidadão e desequilibra a relação de 
consumo”, frisou a secretária adjunta 
do Procon-MT, Gisela Simona. 

 A limitação dos juros do 
cheque especial foi decidida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) em novembro de 2019. 
Limitação e tarifa entraram em vigor 
nesta segunda-feira (06) para novos 
contratos. Já para os contratos em 
vigor, a incidência de tarifa só será 
permitida a partir de 1º de junho de 
2020 - caso não venham a ser 
repactuados antes - e caberá à 
instituição financeira comunicar o 
cliente com 30 dias de antecedência. 
 A princípio, o Procon-MT 
orienta o consumidor a analisar de 
forma detalhada o histórico de uso do 
cheque especial e, se possível, 

reduzir o limite de crédito dentro da 
margem isenta de tarifa de 
disponibilidade. “Principalmente 
a q u e l e s  c o n s u m i d o r e s  q u e ,  
normalmente, não precisam fazer 
uso desta modalidade de crédito, o 
ideal é que reduzam seus limites para 
o mínimo isento”, reforçou a gestora. 
 Embora o teto da taxa de 
juros tenha sido fixado em 8%, 
abaixo da atual média de juros para o 
cheque especial, esta ainda é uma 
taxa alta, alerta Gisela Simona, “ o 
que mantém o cheque especial, 
juntamente com o cartão de crédito, 
um dos  g r andes  v i l õe s  do  
superendividamento”.

Observatório pede uma avaliação ambiental estratégica 

Foto: Arquivo

TRANSPORTE FLUVIAL

Para o Observatório Pantanal a Hidrovia pode causar não somente impactos ambientais, mas também sociais

Hidrovia Paraguai-Pantanal pode
trazer impactos negativos a região

COBRANÇA DE TARIFA

Procon alerta para mudanças
nas regras do cheque especial
Assessoria

José Lucas Salvani

Secretária adjunta do Procon-MT, Gisela Simona
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improvável, empatando o confronto.
 Na marca dos 49, apesar do 
Perilima não se entregar, o Dourado 
enfim decidiu a partida. Luiz 
Antônio recebeu na entrada da área e 
bateu bonito, a bola bateu na trave e 
fo i  para  o  fundo da  rede ,  
sacramentando a vi tória  do 
Auriverde. Cuiabá 4 x 3 Desportiva 
Perilima. Fim de jogo e o Cuiabá 
assegurou vaga para o mata-mata.

cedo para o vestiário. Raul pelo 
Cuiabá e Lucas Bacellar pelo 
Perilima. Já aos 26, em falta dura, 
Jotinha, do Perilima, também levou 
o segundo amarelo e foi expulso. Ao 
todo, foram três expulsões pelo lado 
paraibano e uma pelo lado mato-
grossense.
 Mesmo com dois jogadores 
a menos, aos 27, o Perilima se 
superou e conseguiu fazer o 

 Dom Bosco se reapresentou Ona última quinta-feira para 
reta final de preparação para 

o Campeonato Mato-grossense. 
 O comandante Odil Soares 
destacou a importância da primeira 
parte dos trabalhos realizados em 
dezembro e disse que o elenco ainda 
precisa de reforços.
 A diretoria do Azulão da 
Colina montou um elenco jovem, 
m a s  m e s c l o u  c o m  a t l e t a s  

experientes. 
 O zagueiro Odail Júnior, ex-
Operário VG, e os atacantes 
Fernando - maior artilheiro da 
história do Cuiabá - e Juninho 
Soldado vão dar uma experiência 
para o time. Muitos atletas chegaram 
ao clube acima do peso, mas o 
treinador afirmou que isso já mudou.
 “Alguns jogadores estavam 
abaixo na parte física e conseguimos 
nesses 15 dias, com o Douglas 

(preparador físico), lapidá-los. Com 
esta reapresentação praticamente 
com o grupo fechado, esperamos 
ganhar mais conjunto até a estreia” 
afirmou Odil.
 Com um grupo já formado e 
treinando forte até a estreia diante do 
Luverdense, Odil Soares assumiu 
que algumas contratações ainda 
devem chegar.
 “Nunca fechamos a porta 
para um grupo que está se 
p r e p a r a n d o .  Te m  a l g u m a s  
contratações que precisamos fazer. 
 Ainda precisamos de um 
goleiro e dois laterais pelo menos. 
Estamos analisando junto com a 
diretoria aquilo que se encaixe 
dentro da realidade financeira do 
clube”.
 Além dos jogadores mais 
experientes, o zagueiro Matheus 
Ernandes, o meio-campo Peixinho e 
o atacante Heltinho são os atletas 
mais jovens e conhecidos do 
torcedor mato-grossense.
 O Dom Bosco enfrenta o 
L u v e r d e n s e  n a  e s t r e i a  d o  
Campeonato Mato-grossense. O 
jogo está marcado para o dia 21 de 
janeiro, no estádio Passo das Emas, 
em Lucas do Rio Verde.

om se te  gols ,  qua t ro  Cexpulsões e oito cartões 
amarelos, o Cuiabá Esporte 

Clube venceu,  por 4 a 3, o 
Desportiva Perilima (PB) pela 
última rodada da fase de grupos da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior.
 Com a vitória, o Dourado 
chegou aos 6 pontos e garantiu a 
classificação para o mata-mata da 
competição nacional.
 O jogo iniciou com o 
Desportiva Perilima do para cima. 
Logo no primeiro lance, Micael 
levou para linha de fundo pela direita 
e cruzou, a zaga cuiabana desviou e o 
goleiro Capellari ficou com a bola.
 Mesmo com o perigo 
oferecido pelo adversário, foi o 
Cuiabá quem inaugurou o placar.  
Aos 5, em “chutão” vindo da defesa, 
Raul, em momento de oportunismo 

marcou. 
Apesar do gol, a equipe paraibana 
conseguiu reagir logo na sequência. 
Aos 7, em contra ataque, Denis 
recebeu pela direita, invadiu a área e 
bateu rasteiro cruzado, igualando o 
marcador. Cuiabá 1 x 1 Desportiva 
Perilima.
 Na marca dos 20, o Cuiabá 
chegou ao segundo gol. Após boa 
troca de passes, novamente Raul 
marcou batendo rasteiro da entrada 
da área. Aos 24, o goleiro da equipe 
paraibana, Isaías, fez milagre. No 
entanto, no lance seguinte o Dourado 
chegou ao terceiro gol.
 Aos 38, após escanteio 
Gabriel Neves puxou e derrubou 
S a m u e l .  O  á r b i t r o  v i u  a  
irregularidade e acabou marcando 
pênalti a favor da equipe paraibana. 
Carlos Maia bateu rasteiro no canto 

esquerdo e converteu. Cuiabá 3 x 2 
Desportiva Perilima.
 No segundo tempo foi a vez 
do Cuiabá começar com tudo. Logo 
depois da bola rolar, ainda antes do 
primeiro minuto, Real quase 
ampliou o placar para o Dourado. 
Ele arrancou com a bola e bateu forte 
de longe. 
 O chute passou à esquerda 
da meta adversária. Aos 11, após 
lançamento vindo da zaga e boa 
tabela entre Real e Raul, o Dourado 
novamente ficou perto de fazer o 
quarto gol. Real bateu firme no canto 
direito, mas o goleiro Isaías afastou.
 Aos 22, Micael, da equipe 
paraibana levou o segundo cartão e 
foi expulso. Após essa expulsão, o 
jogo esquentou e na marca dos 24 em 
confusão generalizada, o juiz 
mandou outros dois atletas mais 

COMPETIÇÃO NACIONAL

Com vitória de 4x3 Cuiabá se classifica
para próxima fase da Copa São Paulo

Com a vitória, o Dourado chegou aos 6 pontos e garantiu a classificação para o mata-mata da competição nacional

S.N c/ Redação

Cuiabá  vence Desportiva Perilima por 4x3 

Foto: Assessoria

MATOGROSSENSE

Olímpio Vasconcelos

Odil Soares, técnico do Dom Bosco 

 Foto: Assessoria/CE Dom Bosco
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By Rosane Michels

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um dia 
de movimento nas relações 
familiares e demandas no 
trabalho. Você estará entre um 

e outro setor, sem saber a qual dar sua 
atenção. Priorize a família neste momento. 
Eles podem precisar de sua companhia.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de boa comunicação, mas 
d e  a n s i e d a d e  e  

impulsividade aumentadas. Procure sair e 
divertir-se com amigos; boas conversas 
podem ajudar. Um projeto ou contrato 
comercial podem ser discutidos.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um dia 
em que você deve tomar 
cuidados redobrados com 

suas finanças, pois você pode estar mais 
impulsivo e eufórico. Alguns valores 
pessoais podem passar por uma espécie de 
revisão.

A Lua em seu signo se une 
ao Nódulo Norte e recebe 
um tenso aspecto de Júpiter 
em Capricórnio indicando 
um dia de movimento 

positivo nos relacionamentos, pessoais e 
profisisonais. Você estará mais aberto e 
acolhedor, mais voltados para os amigos. 
Um romance pode começar a qualquer 
momento.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de interiorização e 
nostalgia.  Lembranças 

agradáveis do passado podem fazer parte 
deste dia. Ótimo momento para cuidar da 
saúde integral, meditar e pensar no  
planejamento de um novo projeto.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um dia 
de maior envolvimento com 
projetos de trabalho. Se 

estiver buscando uma nova colocação no 
mercado, pode receber boas notícias. Dia 
ótimo também para começar um programa 
de equilíbrio da saúde.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de em que as demandas 
n o  t r a b a l h o  p o d e m  

aumentar, mesmo você preferindo estar 
perto de sua família na intimidade de sua 
casa. Se puder, opte por trabalhar em casa, 
você será muito mais produtivo.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de alegrias e fé renovada. 
Se puder, tire este dia para 

fazer algo diferente, estar em contato com 
a natureza ou, de alguma maneira mais 
perto de Deus. Momento ótimo para 
colocar as leituras em dia.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter 
em seu signo indicando 
um dia de movimento 

positivo na vida social e aproximação 
de amigos. Você estará mais aberto e 
acolhedor, em contato mais profundo 
com seu coração. Um romance pode 
começar.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento na vida 
soc ia l  e  aumen to  da  

criatividade. Você estará alegre e divertido 
e pode atrair alguns olhares interessantes. 
Um romance pode começar a ser 
desenhado.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento intenso e 
positivo na vida social e 

aproximação de pessoas alegres e 
interessantes. Se estiver só, um romance 
pode começar. O dia é ótimo para colocar 
em prática um projeto criativo.

A Lua em Câncer se une ao 
Nódulo Norte e recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio indicando um 
dia de interiorização e 

distanciamento do barulho social. Você 
vai preferir a intimidade de amigos 
próximos e conversas profundas a 
qualquer atividade social vazia. 

HORÓSCOPO********** **********

Parabéns  a linda Monyke Mendes 
Gouvêa, que trocou de idade no início da 
semana! Que a vida continue sorrindo e 
presenteando você com as melhores 
graças, com muito amor, com muita 
saúde, amizade e felicidades mil. Desejos 
de um ano muito feliz e que você possa 
celebrar a vida sempre ao lado das 
pessoas que ama. Feliz Aniversário!

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

Trocou de idade envolto ao abraço dos companheiros de Rotary, o empresário José Providência que brindou 
mais um ano de vida. Que Deus em sua infinita bondade lhe presenteia com um ano recheado de saúde e 
alegrias. Providência na foto com os companheiros Erni, Rosane, Governador Washington e Mauro. Salute!

Também no rol dos aniversariantes da semana, o rotariano 
Pedro Rodholfo que celebrou data nova ao lado da família e 
amigos. Desejamos que a data se reproduza por longos e 
significantes anos. Felicidades, saúde e realizações.

Desejamos breve restabelecimento a 
nossa querida amiga Virginia Martins 
Santullo, que passou por procedimento 
cirúrgico na quarta-feira. Pedimos ao 
Criador pela sua recuperação e tão logo 
possa voltar pra casa.

SOCIAL


