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MÃOS Á OBRA

Ordem de serviço para retomada das obras da
Escola Técnica Estadual de Cáceres é assinada
Foto: JCC

Nilton Borgato assinou a Ordem de Serviço e entregou ao prefeito e representante da BK Construções, empresa responsável pela obra

A região oeste de Mato Grosso ganhará mais um reforço para atender as demandas do ensino técnico da região, com a retomada das obras da Escola Técnica
Estadual (ETE) em Cáceres, anunciada na manhã de ontem pelo secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton Borgato. A cerimônia de assinatura da
Ordem de Serviço contou somente com autoridades políticas e imprensa, devido a pandemia do novo coronavírus. Página 03

ELEIÇÃO 2020

SOLIDARIEDADE

Em Cáceres, mais de 7 mil eleitores estão impedidos
de votar nas eleições municipais, em MT são 246 mil

Em Cáceres, Diretoria da OAB entregou 200
máscaras a profissionais da segurança pública
Foto: Assessoria

Foto: Ilustrativa

Um total de 264,6 mil eleitores
não regularizaram sua situação até o
fechamento do cadastro eleitoral e não
votarão nas eleições municipais 2020.
Este é o levantamento realizado pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso (TRE-MT). Mesmo com a
Resolução nº 23.616, que retirou o status
de cancelado dos títulos, em Cáceres
7.462 eleitores não poderão votar nas
eleições municipais.
Diretoria entregando máscaras para Polícia Militar

Mais de 7 mil títulos estão
cancelados em Cáceres

Buscando auxiliar na prevenção e enfrentamento ao novo
Coronavírus (Covid-19), a Diretoria da Terceira Subseção da ordem dos
advogados do Brasil – Cáceres, em conjunto com a Comissão de Direito
Militar e a Comissão de Direito à Saúde, confeccionaram 200 máscaras
faciais de tecido. Página 04

Página 03

LEITOS DEFINITIVOS

Governo vai criar mais 30 leitos
no Hospital Regional de Cáceres
Foto: Ilustrativa

ANO 2018

Prefeito Francis Maris tem contas
aprovadas com três votos contra
Foto: Assessoria

O Governo de Mato Grosso vai
criar mais 30 leitos definitivos no Hospital
Regional de Cáceres para atender casos de
coronavírus. O anúncio foi feito pelo
governador Mauro Mendes nesta quintafeira (21), junto ao presidente da
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Mato Grosso (Fapemat),
Adriano Silva, e após conversa com o
secretário de Estado de Saúde, Gilberto
Figueiredo.

Vereadores Pastorello, Valdeníria e Torres votaram contra

Em sessão, os vereadores da Câmara Municipal de Cáceres aprovaram,
por maioria, as contas do prefeito Francis Maris Cruz de 2018. A sessão por pouco
não aconteceu, em virtude do presidente da casa, vereador Rubens Macêdo, não ter
encaminhado aos gabinetes até o dia 18, o decreto legislativo e o parecer da
Comissão de Finanças. Página 06

HRC será equipado com 10
leitos de UTI e 20 leitos clínicos

Página 05
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Brincadeira Séria
ENEM 2020 I
O Ministério da Educação (MEC) decidiu
adiar o Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) 2020 em função dos impactos da
pandemia do novo coronavírus. As datas
serão adiadas de 30 a 60 dias em relação ao
que foi previsto nos editais. O comunicado
do adiamento foi feito através de nota
conjunta do MEC e do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). O cronograma inicial previa
a aplicação do Enem 2020 impresso nos dias
1º e 8 de novembro e versão digital nos dias
11 e 18 de outubro.
ENEM 2020 II
Com mais de 3,5 milhões de candidatos
inscritos para o exame, a nova data deverá
ser definida com uma enquete realizada pelo
Inep e direcionada a todos os inscritos. A
enquete será realizada em junho por meio da
Página do Participante. As inscrições
seguem abertas até as 23h59 (Brasília) desta
sexta-feira, 22 de maio.
VAQUINHA ONLINE I
Os pré-candidatos a eleição municipal 2020
já estão autorizados desde sexta-feira,15, a
realizarem arrecadação prévia de recursos na
modalidade de financiamento coletivo
(vaquinha online). No entanto, a liberação
dos recursos por parte das entidades
arrecadadoras aos candidatos está
condicionada à apresentação do seu registro
de candidatura à Justiça Eleitoral, da
obtenção do Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) e da abertura da conta
bancária.
VAQUINHA ONLINE II
As entidades arrecadadoras deverão realizar
cadastro na Justiça Eleitoral, que
estabelecerá regulamentação para prestação
de contas, fiscalização instantânea das
doações, contas intermediárias, se houver, e
repasses aos candidatos; identificação
obrigatória, com o nome completo e o CPF
de cada um dos doadores e das quantias
doadas; e disponibilização em sítio
eletrônico de lista com identificação dos
doadores e das respectivas quantias doadas,
a ser atualizada instantaneamente a cada
nova doação. Também é obrigação das
entidades arrecadadoras a emissão de recibo
para o doador, relativo a cada doação
realizada. As doações devem ser informadas
à Justiça Eleitoral pelos candidatos e
partidos no prazo de 72 horas, contado a
partir do momento em que os recursos forem
depositados nas contas bancárias dos
candidatos, partidos ou coligações.
LAB MODE ON
Estão abertas as inscrições para o Lab Mode
On, um laboratório para desenvolvimento de
projetos audiovisuais, voltado para
roteiristas, criadores, diretores e executivos
do setor audiovisual de Mato Grosso.
Promovido pelo Sebrae MT, o laboratório
está com inscrições abertas, que podem ser
feitas até o dia 29 de maio no link
bit.ly/LABModeON. Serão selecionados 18
projetos, sendo seis de cada tema –
Desenvolvimento de Roteiro de Ficção,
Desenvolvimento de Roteiro de
Documentário e Direção e Conceituação de
Projetos. Um mesmo projeto não pode se
inscrever em mais de uma categoria e podem
participar até três pessoas por projeto. A
etapa de seleção e curadoria será de 30 de
maio a 10 de junho, com publicação dos
selecionados no dia 12 de junho.

De mamando a caducando... no
confinamento, com focinheira...alguma
dúvida que somos animais? Nenhuma,
claro; já racionais, há controvérsias e nem
chorumelas, quem tá covido 19 dias sem
lavar ou usar cotonetes, se liga, não é só
Cornélios que são surdos. Importante, ficar
de orelhas em pé, que feijão não mata
nenhum vírus, no máximo, libera o pum do
palhaço... e água com cloro ou ferro quina na
cachaça, não mata nem o bicho da goiaba,
mas derruba ministro Diet.
De Moró prá galera cair na real, que
com o pandemônio da tal pandemia,
movimento vem prá rua virou botão e ficou
na casa queném barata tonta. Prá refrescar
uma chuveirada de Corona, álcool gel de
margarina e mata o bicho na goela; Caaalma,
que além de feiquinius é feiquidói; a gelatina
etílica é prá lavar as mãos quinem Pilatos e
até o Cascão já aderiu.
E com os 600 bererês da esmola o
vacilão bateu a cara na zona, tudo de
quarentena por causa do isolamento,
encostar, nem na sombra, que o bichinho
anda solto na mira dos otários cara limpa
desmascarados. E aquele pai de santo
radical, com tudo fechado, engoliu um litro
da marvada também conhecida por marafo e
fechou o corpo no barraco mesmo, que o
lockdown proibiu até despacho de
encruzilhada. Pode perguntar lá no Posto
Ipiranga! Coisas do Brezil, com peladão em
vídeo conferencia, militar na Casa Civil,
Rainha da Sukita no Laranjal de Goiabeiras,
fica difícil saber o que é essencial, daí,

alguns defende o abre-alas geral para o
boom das funerárias.
Falando sério, gente, politiqueiros e
politicagens a parte, o negócio é hibernar em
casa mesmo, no máximo, home-office,
gastar o mínimo, se cuidar, que vacina tão
cedo não tem, remédios, never, só
picaretagens, caiu entubado, só Jesus na
causa. É aquele velho ditado: Prevenir é
melhor que remediar, sobretudo, quando
não há remédio. Essa coisa de prejuízo, a

gente corre atrás; saúde é o que interessa, o
resto não tem pressa, lembram?
O amanhã promissor, depende só de
nós, viver é o mais valioso legado divino à
humanidade. Portanto, faça sua parte, use
máscara, lave as mãos com água e sabão, use
álcool gel, evite sair de casa e a gente na
torcida, sem tossida, organizada, se
reencontra num breve futuro que a vida nos
reserva. Bom dia!
(colaborou Mané
Futrica).

O direito dos profissionais da saúde à aposentadoria especial
As atividades dos profissionais da
saúde atingiram o ápice dos holofotes em face da
atual pandemia que acomete a sociedade
internacional, não só pelo desempenho heroico
no enfrentamento direto, mas, principalmente,
pela periculosidade das batalhas travadas,
diariamente, contra inimigos invisíveis, as quais
podem, inclusive, serem letais.
Do resfriado a tuberculose, da diabetes
ao câncer, da gripe à COVID-19, esses heróis,
deveras esquecidos, lutam, dia-após-dia, com a
vida depositada sob o juízo da ciência, como
gatos de schrödinger, envolvidos por paredes em
um sistema contaminado, vivendo na incerteza
do amanhã. Se terminarem o dia com um suspiro,
alívio; se encerrarem o expediente com
sintomas, saudade.
A sociedade coloquial, nunca parou
para analisar de forma minudenciosa as
atividades desenvolvidas pelos profissionais da
saúde e, principalmente, o elevado risco à saúde
destes, pois, só nos damos conta do quanto esses
guerreiros alados lutam por nossas vidas,
encarando todas as adversidades das doenças e a
precariedade do aparelhamento da saúde e do
nosso Sistema Único de Saúde, quando
necessitamos dos seus serviços, quando à nossa
saúde depende destes, o que é um grande
egoísmo coletivo.
Já dizia Dalai Lama, o egoísmo causa a
ignorância e a cólera! Dalai Lama defende o
altruísmo e a cooperação. Entretanto, em meio
ao caos, um lampejo de reconhecimento brota no
seio da sociedade. Hoje, mais do que nunca, se é
reconhecido o nobre trabalho desempenhado por
esses profissionais e som dos aplausos corta
como navalha o silêncio do medo e da descrença.
Enfim, ficou ainda mais evidente que as
atividades desempenhadas pelos profissionais
da saúde correspondem a um dos pilares que
sustentam toda a comunidade social, logo, trata-

se de atividade essencial ao desenvolvimento
humano que, por estar diretamente associada ao
tratamento de moléstias, em todas as suas
expressões e formas, é desenvolvida em um
cenário insalubre e penoso, submetendo o
profissional em situações de risco à sua própria
vida. O sistema jurídico, ciente da especialidade
das atividades desenvolvidas em cenários
insalubre e penosos, desenvolveu e adotou
critérios específicos de aposentadorias para
atender este coletivo de trabalhadores,
nominando a espécie como aposentadoria
especial.
Para a concessão da aposentadoria
especial, se faz necessário que o trabalhador
desenvolva atividade especial por um período de
15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos,
a depender da espécie e do nível de
periculosidade ou insalubridade inerente a
função desempenhada.
Atualmente, as atividades especiais e os
respectivos tempos de exposições se encontram
regulamentadas no anexo IV do Decreto n.
3.048/99, norma aplicável ao Regime Geral da
Previdência Social. Entretanto, com a edição da
Súmula Vinculante 33 do Supremo Tribunal
Federal e com a promulgação da Emenda
Constitucional 103/2019, estendeu-se a
possibilidade de aposentadoria especial para os
servidores públicos, conforme disposto no art.
40, §4º-C da CF/88.
Assim, preenchendo o período de 25
(vinte e cinco) anos de tempo de exposição
devidamente comprovado por Perfil
Profissiográfico Previdenciário (PPP) e por
Laudo Técnico das Condições Ambientais do
Trabalho (LTCAT), bem como atendendo à idade
mínima estabelecida pela EC 103/2019 de 60
(sessenta) anos, ou em atendendo aos critérios de
transição, devida será a aposentadoria especial
aos profissionais da saúde por estarem

EXPEDIENTE

envolvidos em ambiente laboral insalubre e/ou
penoso.
Porém, cumpre alertar a necessidade de
elaboração de PPP e LTCAT para a instrução do
pedido de aposentadoria especial, vez se tratar de
documentos indispensáveis a conclusão do
benefício.
Logo, diante dessa pequena
complexidade, o indicado é, preventivamente,
planejar de forma arquitetada a aposentadoria
especial e preparar os documentos essenciais
antes de requerer a mesma, para, dessa forma,
facilitar o deferimento do benefício, bem como
proceder com o pedido do benefício mais
vantajoso ao trabalhador.
A aposentadoria especial aos profissionais da
saúde não é vantagem injustificada, É DIREITO
FUNDAMENTAL, logo, deverá ser garantido à
todos os profissionais da saúde que
comprovarem a submissão por 25 (vinte e cinco)
anos de exposição em ambiente laboral insalubre
e/ou penoso.
Ora, são paladino em tons de branco
que doam a vida para salvar vidas, que doam o
tempo para garantir tempo mais ao próximo, que
vivem na incerteza do amanhã para garantir dias
melhores ao paciente, que impõe o escudo para
proteção do sistema de saúde e fica vulnerável à
lança do contágio e da própria morte. Então, não
entendamos, somente, as palmas para enaltecer
esses bravos guerreiros, estendamos direitos,
para agradecer e recompensar a sua virtuosa
missão.

___*** Adriane A. B. do Nascimento e Victor
Luiz Martins De Almeida, Advogados da
Sociedade de Advocacia Simões Santos,
Nascimento & Associados
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RETOMADA

Com uma área de 5.577 metros quadrados, o governo do Estado designou recursos da ordem de R$ 2,25 milhões para a conclusão do prédio

Ordem de serviço para conclusão da
Escola Técnica de Cáceres é assinada

Da Redação

Foto: JCC

A

região oeste de Mato Grosso
ganhará mais um reforço para
atender as demandas do ensino
técnico da região, com a retomada das
obras da Escola Técnica Estadual (ETE)
em Cáceres, anunciada na manhã de
ontem pelo secretário de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação, Nilton
Borgato. A cerimônia de assinatura da
ordem de serviço para a conclusão do
prédio, aconteceu na própria unidade
escolar com todos os protocolos
exigidos na prevenção da Covid-19, e
reuniu o Prefeito Francis Maris, a viceprefeita Eliene Liberato, o Secretário
Adjunto de Educação Profissional e
Superior Stephano Benevides do
Carmo, representante do Deputado
Valmir Moretto, responsável técnico da
BK Construções, Luiz Renato Bamirra e
imprensa.
As obras estavam paralisadas
por falta de repasse dos recursos do
governo federal, e o anúncio da sua
retomada foi um presente para Cáceres,
que há semanas assistiu o fechamento
das unidades do Sesi e Senai na cidade,
duas importantes instituições de cursos
profissionalizantes.
Com uma área de 5.577 metros
quadrados, o governo do Estado
designou recursos da ordem de R$ 2,25
milhões para a conclusão do prédio. No
total, já foram investidos R$
10.334.839,46.
A estrutura da Escola Técnica
Estadual de Cáceres, já está com 89% da
obra concluída, e contará com 12 salas

estudantes, mas para toda a população,
que passa a contar com uma mão de obra
qualificada”.
O Secretário Nilton Borgato
agradeceu o emprenho de cada deputado
na soma de esforços para o
fortalecimento da região de Cáceres
com a retomada dessa importante obra.
“Um ambiente de ensino como esse que
vai atender toda a região qualificando as
pessoas e transformando vidas, tanto
daqueles que vão aprender como
daqueles receberão esses serviços
qualificados.
Assim temos que agradecer ao

OFICIAL

Por conta da pandemia, Arraiá
Corrêa é adiado em Cáceres
Da Redação
Prefeito Francis, fazendo uso da palavra

de aula, 11 laboratórios, um laboratório
especial, um auditório com capacidade
para 150 pessoas, quadra poliesportiva,
biblioteca, centro de vivências
(refeitório, jardim) e salas para o
administrativo pedagógico.
Na oportunidade, o secretário
adjunto Stephano agradeceu ao
Governador Mauro Mendes que teve a
sensibilidade de retomar esse
investimento voltado a qualificação
profissionalizante nesse momento de
crise e que já está com programa de
qualificação EAD em parceria com o

MEC, onde serão disponibilizadas 650
vagas para os cursos gratuitos de
qualificação profissional na área de
Operador de Computador e Promotor de
Vendas.
Para o prefeito Francis, a
conclusão das obras da Escola Técnica
irá contribuir em muito para formação
da futura geração. “A educação
profissional é também um canal para
retirada dos jovens do mundo da
criminalidade e das drogas, além de
qualifica-los para o mercado de
trabalho, é um benefício não só para os

ELEIÇÃO 2020

Em Cáceres, mais de 7 mil eleitores estão impedidos
de votar nas eleições municipais, em MT são 246 mil
Da Redação

U

m total de 264,6 mil eleitores
não regularizaram sua situação
até o fechamento do cadastro
eleitoral e não votarão nas eleições
municipais 2020. Este é o levantamento
realizado pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT). A
maior parte dos títulos cancelados são de
eleitores da capital do Estado, num total
de 97,8 mil, seguido pelo município de
Várzea Grande, com 44,5 mil.
Em Cáceres, de acordo com o
chefe do Cartório Eleitoral, Iury Faria,
estão nessa situação 7.462 eleitores, que
tiveram o título cancelado pelo não
comparecimento em três votações
consecutivas. Além desses, 1.272 estão
com inscrições suspensas em
decorrência de problemas com a justiça

Governador pela sensibilidade em
atender aos pedidos meu, do prefeito
Francis, dos deputados da região em
concluir essa obra que terá a capacidade
de atender 1.400 alunos”.
De acordo com o responsável
técnico da BK Construções, Luiz
Renato, a obra tem previsão para ser
entregue a população no prazo de 4 a 5
meses, se tudo correr dentro do
planejado. Ele ressaltou ainda que por
ter ficado tanto tempo paralisada a obra
está em bom estado de conservação o
que contribui em muito para a agilidade
do serviço.

(condenações criminais, improbidade
administrativa, etc) e conscritos (em
serviço militar obrigatório).
De acordo com Iury, estão
aptos a votar nas eleições municipais
64.828 eleitores, desses cerca de 10 mil
eleitores foram beneficiados com a
Resolução nº 23.616 de 17 de abril, que
retirou o status de cancelado dos
eleitores de Cáceres e mais 52
municípios no Estado que tiveram seu
processo de revisão do eleitorado
concluído no ano de 2019 e 2020.
Lembrando que os títulos que
foram contemplados com essa
suspensão temporária pela resolução,
após a eleição voltam a situação de
cancelado e o eleitor deve estar ciente
que terá que procurar o cartório eleitoral
Foto: Arquivo

para requerer a regularização.
Além de Cáceres foram
contemplados pela Resolução os
municípios de Água Boa, Alta Floresta,
Alto Araguaia, Araputanga, Arenápolis,
Barra do Bugres, Barra do Garças,
Campo Novo do Parecis, Canarana,
Cláudia, Colíder, Diamantino, Guarantã
do Norte, Guiratinga, Mirassol D'Oeste,
Nova Xavantina, Pedra Preta, Peixoto
de Azevedo, Poxoréu, São José do Rio
Claro, São José dos Quatro Marcos,
Sapezal, Sorriso, Tangará da Serra, Vera,
Cotriguaçu, Porto Alegre do Norte, Vila
Rica, Alto Garças, Dom Aquino, Alto
Taquari, Paranaíta, Tapurah, Matupá,
Nova Olímpia, Juscimeira, Itiquira,
Santa Rita do Trivelato, Glória do Oeste,
Itanhangá, Itaúba, Santa Carmem,
Pontal do Araguaia, Lambari D'Oeste,
Santo Antônio do Leste, Figueirópolis
D'Oeste, Denise, Curvelândia, Tesouro,
Ipiranga do Norte, Nova Monte Verde e
Alto Boa Vista.

O

Arraiá Corrêa, uma das festas
mais populares do calendário
cultural de Cáceres, entrou na
lista de eventos que precisaram ser
adiados por causa da pandemia de
Covid-19.
A edição 2020, que seria
realizada no mês de junho, entre os dias
12 e 14, foi adiada pela Capitalize
Promoções e Eventos, idealizadora do
evento. Porém, a possível data ainda não
foi definida pelos organizadores, que
preferem aguardar, por entender que
este é um momento em que se precisa
resguardar a saúde da sociedade,
parceiros, patrocinadores,
colaboradores recomendando a todos o
isolamento social.
O comunicado foi feito através
de nota assinada por Francisco Alves da
Costa, Diretor Presidente da Capitalize,
onde expõe que a decisão foi tomada em
conjunto com os parceiros APAE,
Cáceres Mama e a Cruz Vermelha, em
cumprimento ao recomendado pela

Organização Mundial de Saúde.
Outro ponto explicado na nota
é quanto as cartelas do Festival de
Prêmios que já haviam sido vendidas e
que permanecerão com sua validade
para a nova data do evento, sem prejuízo
algum para a sociedade.
Francisco destaca ainda que a
Capitalize está no mercado de festas e
eventos a mais de 32 anos, e sempre
buscou colaborar com a sociedade
cumprindo com sua responsabilidade
social junto à sociedade, patrocinadores
e colaboradores, desempenhando um
papel que vai ao encontro de todas as
determinações de segurança e proteção
determinados pelas autoridades
competentes.
“Essa foi a decisão mais
sensata. Assim que toda essa fase passar
e a realização se tornar possível e segura,
retomaremos com as divulgações,
informando a nova data, assim como a
divulgação do evento”, concluiu
Francisco.
Foto: Arquivo

Francisco Alves – Presidente da Capitalize

Iury da Costa Faria – Chefe do Cartório Eleitoral de Cáceres
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ENERGIA DO BEM

A campanha, faz parte do movimento Energia do Bem e funciona no modelo de matchfunding

Campanha da Energisa beneficiará Lar das Servas de
Maria e mais 5 instituições que abrigam idosos em MT
Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

L

ançada no dia 6 de abril, em
parceria com a plataforma
Evoé, a campanha Energia do
Bem beneficiará 38 instituições nos
11 Estados onde a empresa distribui
energia elétrica. No Estado seis
instituições serão beneficiadas, em
Cuiabá a Fundação Abrigo Bom
Jesus, em Rondonópolis o Lar dos
Idosos “Paul Harris”, em Sinop o
Lar Vicentino Obra Unidas, em
Tangará da Serra a Associação
Nosso Lar Casa do Idoso, em Barra
do Garças o Lar da Providência e em
Cáceres o Lar das Servas de Maria.
O projeto, que faz parte do
movimento Energia do Bem, teve
início com a participação de
colaboradores da empresa e seus
amigos e familiares. A campanha
funciona no modelo de
matchfunding, em que para cada
Real doado, a Energisa doa mais R$
1.
A Energisa abriu para toda a
sociedade, até hoje 22 de maio, a
campanha de financiamento
coletivo para a compra de kits de
higiene e alimentos para instituições
que atendem idosos.
Para
participar, as pessoas devem realizar

saúde e a captação de recursos para
assistência a idosos.
Também foi criado o portal
E n e r g i a
d o
B e m
(https://www.movimentoenergiado
bem.com.br/), com informações
confiáveis sobre a doença e
conteúdo para reduzir os impactos
do isolamento social.

SOLIDARIEDADE

Em Cáceres, Diretoria da OAB entregou 200
máscaras a profissionais da segurança pública
Assessoria

B

Lar abriga idosos em Cáceres

as doações através do site:
https://evoe.cc/energiadobem
A campanha de assistência
aos idosos integra o Movimento
Energia do Bem, liderado pela
Energisa junto com 13 parceiros para
viabilizar ações emergenciais que

ajudem a superar a crise humanitária
provocada pela pandemia nos 11
estados onde atua.
As iniciativas incluem
doação e manutenção de
ventiladores pulmonares, obras
elétricas em unidades públicas de

POLÍTICA

Vice-prefeita Eliene Liberato busca
recursos junto ao Governo do Estado
Assessoria

E

m visita ao Governo do Estado,
para apresentar as demandas
do município e região, a viceprefeita de Cáceres, Eliene Liberato,
juntamente com o Deputado Estadual,
Max Russi (PSB), foram recebidos
pelo governador Mauro Mendes, na
terça-feira.
Eliene esteve também com o
Secretário de Estado de Agricultura
Familiar (SEAF), Silvano Amaral,
onde encaminhou pedido do Secretário
de Agricultura e Desenvolvimentos

Para a vice-presidente de
Gente e Gestão do Grupo Energisa,
Daniele Salomão, a campanha de
auxílio a instituições que abrigam
idosos é uma de nossas
contribuições para buscar
alternativas a quem mais precisa de
nossa solidariedade, em diversos
lugares do país.

E c o n ô m i c o , J u n i o r Tr i n d a d e ,
solicitando 20 refrigeradores para
adesão ao programa de Melhoramento
Genético, que visa contemplar os
assentamentos de Cáceres que fazem
parte do projeto que atende os
pequenos produtores da agricultura
familiar da região.
A partir dessa conversa, sairá
também um programa de adesão que
visa contemplar os assentamentos do
município, que é o pré-requisito para o
Sistema Unificado Estadual de
Foto: Assessoria

Eliene, Max Russi e Mauro Mendes

Sanidade Agroindustrial Familiar e de
Pequeno Porte (SUSAF), programa
esse que veio para revolucionar a
agricultura familiar.
A vice e o deputado estadual,
se reuniram ainda com Secretário de
Estado e Infraestrutura e Logística,
Marcelo de Oliveira, para concretizar
um termo de parceria, em função a
obterem melhor resultado no trecho
Cáceres/Cuiabá, na divisa com
Poconé, no trecho rural do comunidade
Monjolo, com a melhoria de 25km de
estrada, com o termo já protocolado no
momento da reunião.
Na agenda com o Governador
do Estado, Mauro Mendes e o vice,
Otaviano Pivetta, a vice-prefeita, se
encontrou com ambos, onde reforçou o
pedido de solicitação de Unidades de
Tratamento Intensivo – UTIs, para
Cáceres, para atender as vítimas do
COVID-19 da cidade e região, onde o
governador afirmou que “em breve
Cáceres será recebida com as UTIs
para atender toda a demanda
necessária.”
Eliene prestigiou a entrega de
mais de 140 carros para a frota de
segurança do estado. Cáceres também
faz parte desta contemplação. A
Prefeitura Municipal de Cáceres,
agradece, em nome de toda a
população, ao Governo do Estado de
Mato Grosso e a Assembleia
Legislativa.

Cáceres-MT, 22 e 23 de maio de 2020

uscando auxiliar na prevenção
e enfrentamento ao novo
Coronavírus (Covid-19), a
Diretoria da Terceira Subseção da
ordem dos advogados do Brasil –
Cáceres, em conjunto com a Comissão
de Direito Militar e a Comissão de
Direito à Saúde, confeccionaram 200
máscaras faciais de tecido.
Foram entregues no início do
mês, 150 máscaras para o 6º batalhão
de Policia Militar de Cáceres e 50
máscaras para a 4ª Cia de Policia
Militar de Proteção Ambiental de
Cáceres. De acordo com a Presidente
da Comissão de Direito Militar, Ryvia
Sodré de Souza, o objetivo da doação é
de auxiliar na prevenção dos
profissionais de segurança pública, que
estão expostos diariamente à Covid-19,
“Recebemos a sugestão através da
Comissão de Direito à Saúde e
resolvemos auxiliar esses
profissionais, com as máscaras que vão
ajudar a suprir a necessidade diante da

alta demanda provocada pela
pandemia, profissionais estes que além
do policiamento ostensivo, agora
também atuam nas ruas ajudando e
orientando a população” destacou.
A Conselheira Estadual da
Ordem dos Advogados do Brasil,
Cibeli Simões dos Santos destacou a
importância da parceria com as
instituições militares, “A parceria entre
instituições como OAB e Policia
Militar com certeza trará ganhos e
grandes resultados para a sociedade
que, ao final de tudo, deve ser a maior
beneficiada”.
A Presidente da Comissão de
Direito à Saúde, Janaína Sampaio,
destacou a importância da utilização
das máscaras faciais, “É de extrema
importância a conscientização e a
utilização das máscaras pela sociedade
em geral ainda mais por aqueles que
estão na linha de frente do combate ao
covid-19, pois seu desfalque será
sentido por todos”.
Foto: Assessoria

Máscaras foram entregues a Forças de Segurança em Cáceres
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LEITOS DEFINITIVOS

Anúncio foi feito pelo governador Mauro Mendes nesta quinta-feira (21)

Governo vai criar mais 30 leitos
no Hospital Regional de Cáceres
Assessoria/Secom-MT

Foto: Lucas Rodrigues

oferta de leitos, sejam clínicos
como de UTI.
Nós fomos ao governador
solicitar essa demanda, e de
pronto fomos atendidos de forma
positiva.
O governador Mauro
Mendes foi muito sensível às
necessidades da região,
ampliando o nosso hospital

regional. Agradeço ao governo
em nome de toda a população de
Cáceres”, relatou Adriano Silva.
Desde o início da
pandemia, o Governo de Mato
Grosso está ampliando leitos em
todas as regiões do Estado, tanto
nos hospitais regionais quanto
nos municipais, via parceria com
os prefeitos.

RECURSOS

Hospital São Luiz é habilitado para receber
até R$ 720 mil para combater o coronavírus
Assessoria

O

Governador Mauro Mendes e presidente da Fapemat, Adriano Silva

O

Governo de Mato
Grosso vai criar mais 30
leitos definitivos no
Hospital Regional de Cáceres
para atender casos de
coronavírus.
O anúncio foi feito pelo
governador Mauro Mendes nesta
quinta-feira (21), junto ao
presidente da Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de
Mato Grosso (Fapemat), Adriano
Silva, e após conversa com o
secretário de Estado de Saúde,
Gilberto Figueiredo.
A ampliação do Regional de

Cáceres seguirá os mesmos
moldes do que foi feito no
Hospital Metropolitano, em
Várzea Grande, local onde foram
construídos 210 leitos em 45 dias.
“E aí no Hospital
Regional de Cáceres iremos fazer
30 leitos em 35 a 40 dias. Uma
obra definitiva, ampliando o
hospital, com 10 leitos de UTI e
mais 20 leitos clínicos,
exclusivos para atender casos de
coronavírus na região, sendo uma
referência regional para atender a
nossa população”, afirmou o
g o v e r n a d o r, q u e t a m b é m

agradeceu o apoio dos deputados
Dr. Gimenez e Valmir Moretto no
projeto.
De acordo com o
presidente da Fapemat, que é da
região, os leitos serão
importantes para atender não só o
município de Cáceres, mas todos
os municípios vizinhos que
utilizam a estrutura do hospital
regional.
“Nós que somos de
Cáceres conhecemos a realidade
daquela região e dos municípios
que compõem essa região, e da
necessidade da ampliação da

Governo Federal liberou
a habilitação para o
Hospital São Luiz de
Cáceres, receber até R$ 720 mil
para combater a pandemia de
coronavírus. A liberação foi
publicada no Diário Oficial da
União do dia 18 de maio, na
portaria 1.236, após aprovação da
Medida Provisória 940/2020. O
deputado federal Dr. Leonardo,
que indicou a unidade para
receber os recursos, comemorou
a ação. “Esses recursos são fruto
de muito trabalho e cobrança
diária.
Mato Grosso receberá R$
37,872 milhões e conseguimos
fazer essa verba não ficar só na
Capital, mas também ser
distribuída no interior. Aí eu
destaco o Hospital São Luiz, da
minha querida Cáceres, pelo qual
venho lutando para que não feche
as portas e continue como uma
referência na Região Oeste e
S u d o e s t e ” , a f i r m o u D r.
Leonardo.
A possibilidade dessa
habilitação foi criada com a
aprovação da MP 940/2020, pela
qual o médico e deputado Dr.
Leonardo trabalhou na Câmara.
O parlamentar também
fez uma série de indicações ao
Governo Federal para tratar a
unidade de saúde, junto com
outras unidades do interior do
Estado, como prioridade no
recebimento dos recursos, a fim
de não concentrar os serviços em

Cuiabá.
O Hospital São Luiz de
Cáceres e o Hospital Municipal
Arlete Daisy Cichetti de Brito de
Tangará da Serra receberam
habilitação exclusivamente para
atender pacientes em Unidades
de Terapia Intensiva (UTI)
adultas, por possuírem somente
esse serviço habilitado junto ao
Ministério da Saúde. Já o ProntoSocorro de Cuiabá, Hospital São
Benedito, Hospital Universitário
Júlio Muller, Santa Casa de
Cuiabá, Santa Casa de
Rondonópolis, o Hospital
Regional Irmã Elza Geovanella,
Hospital Antonio dos Santos
Muniz, Hospital Metropolitano,
Hospital Regional de Sinop,
Pronto-Socorro de Barra do
Garças, Hospital Hideo Sakuno e
Hospital Regional de Sorriso
foram habilitados para atender
UTIs adultas e infantis.
“Continuo a cobrança
junto ao Governo Federal para a
liberação da emenda de bancada,
a qual destinou uma verba de R$ 3
milhões para o Hospital São Luiz
justamente para conseguir abrir
serviço de UTI infantil e cadastrar
junto ao Ministério da Saúde.
Tenho confiança de que o
ministro interino Eduardo
Pazuello terá sensibilidade, junto
com o presidente Jair Bolsonaro,
de liberar esse recurso que irá
atender a população de toda
Região Sudoeste e Oeste de MT”,
afirmou.
Foto: JCC

Hospital São Luiz foi habilitado para receber recurso do Governo Federal
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PREVENÇÃO

Deliberação acompanha a decisão do Comitê Olímpico do Brasil de cancelar as fases regionais e a manutenção da suspensão das atividades escolares

Etapas regionais dos Jogos Escolares
da Juventude estão canceladas em MT
E
Assessoria

Foto: Kácio Henrique

m virtude das medidas
para conter o avanço da
pandemia causada pelo
novo coronavírus, a Secretaria de
Estado de Cultura, Esporte e
Lazer (Secel) decidiu pelo
cancelamento das etapas
regionais dos Jogos Escolares da
Juventude em Mato Grosso.
A deliberação acompanha
a decisão do Comitê Olímpico do
Brasil (COB) de cancelar as fases
regionais em que os estados,
divididos em três regiões
brasileiras, disputariam as vagas
para a fase final brasileira dos
esportes coletivos.
Mais recentemente, a
instituição olímpica também
alterou o formato da maior
competição esportiva estudantil
do Brasil em 2020. Caso ocorra, a
etapa nacional contará apenas
com modalidades individuais
excepcionalmente, os esportes
coletivos (futsal, voleibol,

basquete e handebol) não serão
realizados.
Além disso, o
cancelamento das fases regionais
mato-grossenses leva em conta a
manutenção da suspensão das
atividades escolares presenciais e
as medidas de restrição para a
prevenção dos riscos de
disseminação do coronavírus em
todo o território de Mato Grosso.
“A necessidade de que as
escolas permaneçam fechadas, a
falta de treino dos atletas, o
cancelamento e as mudanças nas
fases nacionais realizadas pelo
COB e todas as medidas que o
Estado e municípios tiveram que
seguir para combater a Covid-19,
tudo isso fez com que não
tivéssemos outra saída a não ser
cancelar as fases regionais”,
lamenta o secretário adjunto de
Esporte e Lazer da Secel,
Jefferson Carvalho Neves. Para
classificar as equipes nas

competições nacionais, a Secel
havia definido o calendário dos
Jogos Escolares em Mato Grosso
para o período de maio a
setembro, com a realização de 10
etapas regionais e outras três
fases estaduais.
Neste ano, Cuiabá era
candidata à sede da Regional
Verde, que envolve os sete
estados da região Norte, Mato
Grosso e Distrito Federal, e
estava prevista para ocorrer em
setembro.
Uma comitiva do COB
chegou a visitar a cidade na
primeira quinzena de março,
realizando inspeção nos locais de
competição e reuniões com a
equipe da Secel, além do setor
hoteleiro. Essa etapa da
competição nacional também foi
cancelada pelo COB.
“Já informamos o
cancelamento aos gestores dos
municípios-sede e também dos

INDEFINIDO

Jogos Escolares 2019

Federação adia reunião que definiria
futuro do Campeonato Mato-grossense

demais municípios. Esperamos
contar a compreensão de todos e
que tudo isso passe logo para que

possamos celebrar em breve
novas parcerias”, finaliza
Jefferson.

Da Redação

S

eguindo as orientações das
autoridades competentes
ao combate da pandemia, a

Federação Mato-grossense de
Futebol adiou a reunião com os
representantes dos clubes e
Foto: Reprodução

Comunicado foi feito pelo presidente Aron Dresch

membros da Federação.
Conforme anunciado, o
encontro seria realizado ontem,
mas a entidade junto com o Poder
Público decidiu remarcar a
reunião para uma outra data a ser
confirmada, evitando assim o
trânsito dos representantes das
equipes para municípios
diferentes.
A reunião havia sido
agendada para tratar sobre o
futuro do Campeonato Matogrossense, que segue suspenso
por tempo indeterminado desde
18 de março em razão da
pandemia do COVID-19.
A competição foi
paralisada nas quartas de finais.
Cuiabá, Operário, União, Sinop,
Nova Mutum, Poconé, Dom
Bosco e Luverdense estão
classificados para a segunda fase
do Estadual.
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A maioria dos vereadores deliberou por votar a prestação de contas na hora, sem o parecer da Comissão de Finanças

Prefeito Francis Maris tem contas
aprovadas com três votos contra
Assessoria
Foto: Assessoria

E

m sessão, os vereadores da
Câmara Municipal de
Cáceres aprovaram, por
maioria, as contas do prefeito
Francis Maris Cruz de 2018. A
sessão por pouco não aconteceu, em
virtude do presidente da casa,
vereador Rubens Macêdo, não ter
encaminhado aos gabinetes até o dia
18, o decreto legislativo e o parecer
da Comissão de Finanças.
“Sr. Presidente,
independentemente de vossa
excelência seguir o regimento
interno ou a lei orgânica, ficou o
compromisso, na segunda-feira
(18), de encaminhar o parecer e o
decreto para todos os vereadores.
Esta sessão fica prejudicada, porque
não podemos votar as contas do
prefeito no escuro, sem
conhecimento das análises do
parecer da Comissão de Finanças”
interpelou o vereador Cézare
Pastorello.
Após discussão e até
interrupção da sessão, o presidente
submeteu a continuidade ou não da
sessão ao plenário, sendo que a
maioria dos vereadores deliberou
por votar a prestação de contas na
hora, sem o parecer da Comissão de

Vereadores aprovaram contas do prefeito Francis

Finanças.
O decreto legislativo
aprovando as contas foi colocado em
votação, e os vereadores Cézare
Pastorello, Valdeníria Dutra e Zé
Eduardo Torres votaram contrários.
“Faço das palavras do vereador

Cézare as minhas. Como podemos
votar um decreto legislativo se não
tivemos acesso ao parecer da
comissão que deu origem ao
decreto?
Por isso não tem
alternativa senão votar contra!”
Assim o vereador Zé Eduardo Torres

RISCO DE CONTÁGIO

Com onze casos confirmados, ALMT
endurece ações de combate à Covid-19
Assessoria

A

Assembleia Legislativa
permanece com as medidas
de controle no combate à
Covid-19, priorizando o isolamento
social e mantendo em
funcionamento apenas os serviços
essenciais ao Parlamento, como as
sessões plenárias e as reuniões das
comissões permanentes. As
determinações constam na
Resolução Administrativa nº
029/2020.
Com a confirmação de 11
casos de infectados na última
semana, sendo um o parlamentar
Paulo Araújo, dez servidores do
Núcleo Ambiental, Contratos,
Núcleo Social, Núcleo Econômico,
Gabinete do deputado Carlos
Avallone, Gabinete do deputado
Paulo Araújo, Gabinete da
Presidência, Secretaria de

Comunicação, Gabinete da deputada
Janaína Riva e da Engenharia,
respectivamente, a Casa manterá o
sistema de teletrabalho aos
servidores e interrupção dos
atendimentos presenciais. Foram
aplicados 200 testes neste período.
Para garantir um ambiente
livre de contaminação pelo novo
coronavírus, no último fim de
semana, a ALMT recebeu os
serviços de sanitização de ambiente.
A medida foi mais uma das ações
adotadas pela ALMT na prevenção à
disseminação da doença.
“O objetivo foi reduzir a
possível carga biológica para
eliminar os riscos de contágio”,
afirmou o coronel BMMT Aluísio
Metelo, da Coordenadoria de
Proteção Contra Incêndio e Pânico
da ALMT, responsável pelo trabalho
Foto: Arquivo

Prédio e gabinetes passaram por desinfecção
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realizado. A ação de higienização,
assepsia e desinfecção nas
dependências internas e externas
teve início na manhã de quinta-feira
(14) e foi concluída na sexta (15),
conforme explicou o coordenador.
Para que as ações de
contenção tenham 100% de êxito, a
gerente de saúde da Supervisão da
Q u a l i d a d e d e Vi d a d a A L
(Qualivida) Ivana Mello,
encaminhou um comunicado aos
chefes imediatos de todos os setores
administrativos e de gabinetes da
Assembleia Legislativa para
fazerem a orientação e o
monitoramento do uso obrigatório
das máscaras de proteção facial.
A recomendação aos chefes
de cada setor administrativo e de
gabinetes é que se permaneça em
escala de revezamento dos
servidores, priorizando o trabalho
remoto. A medida busca reduzir a
circulação de pessoas nas
dependências da Assembleia
Legislativa.
Na segunda-feira (18), a
Casa retomou alguns de seus
trabalhos, com o apoio de equipe
reduzida, mantendo o afastamento
dos que fazem parte do grupo de
risco para a Covid-19 e expediente
em sistema “home office” para os
demais servidores.
O expediente normal consta
para ser retomado a partir da
próxima segunda-feira, dia 25 de
maio, podendo ser adiado conforme
necessidade. A iniciativa integra as
ações de combate à Covid-19
definidas pela Assembleia
Legislativa, que estabeleceu recesso
das atividades administrativas do dia
14 até o próximo dia 25 de maio.

afirmou seu voto.
O vereador Rosinei Neves
participava por videoconferência,
uma vez que estava com sintomas de
gripe, cansaço e mal estar. Ainda
antes da votação, pediu licença para
se ausentar, mas não sem antes
afirmar: “Eu até gostaria de poder
analisar o parecer da Comissão de
Finanças e votar a favor, mas, já que
não foi enviado a ninguém, quero
deixar registrado meu voto contra!”
Na votação, alguns
vereadores ainda pediram que o voto
do vereador Rosinei Neves fosse
contabilizado como contrário, já que
ele tinha antecipado. Mas, o
presidente da mesa diretora não
aceitou.
“Não muda o resultado, mas
nos coloca a pensar. Eu mesmo já
enviei por WhatsApp (como está
regulamentado) meu
posicionamento e voto sobre
determinadas matérias, antes até da
sessão começar, e sempre foi
considerado como voto. Agora o
vereador Rosinei deixa claro o
posicionamento dele e o presidente
não aceita. Então, no meu

entendimento foram três votos e
meio contra,” explica o vereador
Pastorello.
Fora de sequência - Na sessão de
segunda-feira, 18, o vereador José
Eduardo Torres pediu a inclusão, na
votação do dia, de um requerimento
ao Tribunal de Contas com pedido de
auditoria Extraordinária nas contas
da prefeitura. Porém, o presidente
alegou que ele tinha protocolado
fora do horário (11h28min do dia
15/05) e que teria que dar acesso aos
vereadores para conhecimento.
Depois de quase uma hora
do protocolo do pedido de auditoria
do TCE, às 12h51, foi protocolado o
decreto para aprovação das contas
do prefeito.
E o protocolo 1175 com o
decreto de aprovação de contas foi
incluído na pauta sem nenhuma
ressalva. O horário limite para
protocolo de documentos para serem
apreciados nas sessões de segundafeira é 11h da sexta-feira anterior.
O requerimento da
Auditoria Extraordinária ficou para
ser votado no dia 25/05, na sessão
ordinária.

DENÚNCIA

Em Indiavaí, PM encontra armas
de fogo escondidas em palmeira
Assessoria

E

m Indiavaí, a Polícia Militar
localizou três armas de fogo
escondidas em uma árvore
de palmeira.
Duas espingardas e uma
garrucha foram apreendidas nas
proximidades da residência onde
havia ocorrido um homicídio na
segunda-feira (18), no bairro Jauru.
Por volta das 09h de quartafeira, os policiais receberam uma
denúncia anônima de que havia
algumas espingardas escondidas em
uma palmeira em frente à residência
onde morava Marcelo Correia da
Conceição, morto a tiros na cozinha
de casa.
Os policiais foram até o
local descrito e encontraram duas
espingardas rústicas sem numeração
e uma garrucha de cunho artesanal

escondidas em palmeira Bacuri em
um pasto de frente à casa onde foi
registrado o homicídio e residia a
vítima.
Marcelo Correia morreu
após ser baleado dentro de casa, na
segunda-feira (18). Segundo
testemunhas, a vítima conversava
com dois homens na cozinha da
residência, quando outro homem
invadiu o local atirando em Marcelo
que não resistiu aos ferimentos e
morreu no local. Após o crime, a PM
em menos de 24 horas, localizou e
prendeu os dois suspeitos do crime
de homicídio, com um deles foi
apreendida uma espingarda e
munições.
As três armas apreendidas
foram entregues à Polícia Judiciária
Civil.
Foto: PMMT

Duas espingardas e uma garrucha foram apreendidas
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Feliz Aniversário a linda e elegante
Franciane Vieira, que neste dia festeja
data nova ao lado dos familiares e seleto
grupo de amigos. Que Deus abençoe
você a cada ano, e que essa nova idade
lhe traga muitas chances para vencer,
pois você merece. Muitos anos de vida, e
um feliz aniversário! Aproveite ao
máximo e que nunca lhe falte felicidade,
amor, saúde e amizade.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de bons
acordos e negociações,
relacionadas a novos
projetos e futuros contratos. O período,
que dura poucos dias envolve aumento da
responsabilidade e necessidade de levar a
vida, pessoal e profissional, mais a sério.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de Saturno
em Aquário indicando dias
de maior envolvimento com
a espiritualidade. Você estará
mais responsável e disposto
a levar a sério um caminho espiritual
escolhido. O período pode envolver
também, um projeto de publicação que é
colocado em prática.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de boas
notícias, relacionadas ao
aumento de seus
rendimentos. O período, que dura poucos
dias, pode envolver a concretização de um
novo projeto ou contrato. Período ótimo
para começar novos investimentos.

O Sol em Gêmeos, recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Aquário indicando dias de
interiorização e
disponibilidade de levar a
sério suas emoções. O
período é ótimo para começar uma boa
terapia. Bom também para acordos e
negociações envolvendo sociedades
financeiras e novos investimentos.

O Sol em seu signo, recebe
um ótimo aspecto de Saturno
em Aquário indicando dias
em que você estará mais sério
e comprometido, mais
voltado para a construção
efetiva de sua vida, pessoal e profisisonal.
Você tem consciência da necessidade de um
rotina organizada e que, com um passo de
cada vez, alcançará seus objetivos.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de Saturno
em Aquário indicando dias
de maior envolvimento e
a u m e n t o
d a s
responsabilidades nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período pode
envolver uma importante negociação
relacionada a um nova parceria comercial.
Um bom acordo pode ser firmado.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de
interiorização e necessidade
de distanciamento emocional. É um ótimo
período para construir uma nova rotina,
com hábitos mais saudáveis. Procure
envolver-se em atividades que unam
mente e corpo.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de aumento
da responsabilidade no
trabalho. Sua rotina pede organização
rígida, caso contrário, você não vai
conseguir cumprir com sua agenda.
Período ótimo para planejar e colocar em
andamento, novos projetos.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de maior
envolvimento com projetos
em equipe, que estará
bastante produtiva nos próximos dias.
Um novo projeto pode surgir, fazendose necessária maior organização. Dias
ótimos para cultivar novas amizades.

O Sol em Gêmeos, recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Aquário indicando dias de
movimento agradável nas
redes sociais. O período pode
envolver novas amizades,
que chegam para ficar. Um romance, que
vem sendo desenhado pelo Universo,
começa a ficar mais sério. Dias de aumento
das responsabilidades com os filhos.

O Sol em Gêmeos, recebe um
ótimo aspecto de Saturno em
Aquário indicando dias de
aumento da responsabilidade
no trabalho. O período é
ótimo, de alta performance e
produtividade. Você estará mais sério e
comprometido nos próximos dias. O
sucesso e o reconhecimento chegam, depois
de meses de dedicação.

O Sol em Gêmeos, recebe
um ótimo aspecto de
Saturno em Aquário
indicando dias de
interiorização e aumento das
responsabilidades em sua
vida doméstica e familiar. O período, que
dura poucos dias, pode envolver um
projeto de trabalho em home office, que
exigirá maior organização de sua rotina.

Completar mais um ano de vida é sempre um motivo de festa e
muita alegria, especialmente para uma criança como você
Erze Jr, que encanta com seu jeitinho de ser. Feliz aniversário!
Que seu mundo se encha de cores e alegrias e que esse novo
ano seja repleto de diversão para você viver toda a delícia de
ser criança! Parabéns! Na foto com os pais Erze e Ryvia.

Nossos votos de felicidades ao Dr. Wanderley Vitorino pela
passagem de mais um natalício. Na oportunidade recebeu os
abraços da esposa Rosa Amaral (foto), dos filhos, netos e rol de
amigos através das redes sociais. Que Deus o abençoe com um
ano de prosperidades e muita saúde.

Um click super fofo a aniversariante
Anelise Maria que festeja três aninhos ao
lado da mamãe coruja Maria Rosa. Que
Papai do Céu lhe conceda muitas
alegrias e saúde e que possa cantar
muitos mais Parabéns. Feliz Aniversário
gatinha!

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

Brindando o amor o casal Lúcio Lindote
e Helen Ferrareto que celebram mais um
ano de vida conjugal pautada no respeito
e companheirismo. Parabéns por essa
data tão especial. Meus parabéns, que
Deus siga os abençoando e que vocês
sejam sempre felizes.

