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COVID-19

Em Cáceres boa parte da população não usa
máscara e desrespeita distanciamento social
Foto: JCC

Na contra mão de todas as orientações e determinações das
autoridades e profissionais das áreas da saúde, boa parte da população de
Cáceres não tem levado a séria a pandemia do novo coronavírus. O
desrespeito com as medidas de prevenção chega a ser gritante. Página 03

SUSTENTABILIDADE

Cáceres receberá programa de Produção
Sustentável de Bezerros no Pantanal
Foto: Ilustrativa

Aglomeração na Praça Barão do Rio Branco
Cáceres será o ponto de partida do Programa

MEIO AMBIENTE

Bichos do Pantanal lança série de cursos de
capacitação em Ecoturismo Comunitário
Foto: JCC

O ecoturismo tem sido apontado como
uma das atividades que mais crescem no setor
turístico em todo o mundo. No Brasil, país rico
em recursos naturais, o turismo de natureza é
uma vocação com forte potencial de geração de
emprego e renda e - se implementado de
maneira inteligente e sustentável, com apoio
técnico - contribui para a preservação do meio
ambiente.

Produtores de bezerros localizados no bioma Pantanal, em Mato
Grosso, poderão contar com um programa especial de assistência técnica,
buscando a sustentabilidade, a inclusão de pequenos criadores e a
conservação dos recursos naturais. A proposta está sendo desenhada entre
a Associação dos Criadores de Mato Grosso (Acrimat) e a Iniciativa para o
Comércio Sustentável (IDH), que já são parcerias em uma iniciativa
semelhante desenvolvida na região do Araguaia: o Programa de Produção
Sustentável de Bezerros. Página 06

SOLIDARIEDADE

Campanha SOS Calamidades da LBV
beneficia famílias carentes em Cáceres
Cumprindo seu papel
social, a Legião da Boa
Vontade (LBV) está com a
Campanha SOS Calamidades
em todo Estado de Mato
Grosso proporcionando as
famílias em vulnerabilidade
social um pouco de dignidade.

Douglas Trent, diretor
de pesquisa do projeto
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Mis en scéne Eleitoral
EDITORIA

ELEIÇÃO 2020
A Associação Comercial e Empresarial de
Cáceres – ACEC realiza hoje no Auditório do
Hotel La Barca entrevista individual com
cada candidato a prefeitura de Cáceres. A
ordem das entrevistas foi definida por sorteio
e cada candidato terá 30 minutos para expor
seu plano de governo para o setor comercial
da cidade. De acordo com o presidente da
ACEC, Thiago de Lucas, o primeiro
entrevistado será Zé Torres (PSC), seguido
por Paulo Donizete (PSDB), Eliene Liberato
Dias (PSB) e James Cabral (PT). O candidato
Takao Nakamoto (PRTB) não participará por
já ter fechado agenda com outra programação.
Os candidatos também participarão nesta
quinta-feira,29, no Centro Paroquial São
Francisco, de uma entrevista programada pela
Diocese de São Luiz. Essa é mais uma
oportunidade dos candidatos exporem suas
propostas.
FEMINICÍDIOS
Em Mato Grosso de janeiro a setembro foram
registrados 45 feminicídios, número 36%
maior que o mesmo período do ano passado,
quando 33 mulheres foram mortas. O
levantamento é da SESP, por meio da
Superintendência do Observatório de
Segurança Pública. Em contrapartida ouve
uma diminuição de 26% no número de
homicídios dolosos praticados contra
mulheres, já que este ano foram 25 registrados
contra 34 do ano passado. No entanto, se
somados os dados de feminicídios e
homicídios dolosos, 70 mulheres foram
assassinadas no estado, número 4% maior do
que em 2019, quando houve 67 mortes.

Para quem não sabe, o mis en
scéne, é um termo francês que se refere a
encenação, jogadas de prestidigitações de
espertos para escamotear a realidade,
comum entre mágicos, em suas
apresentações de ilusionismos. Quem
desconhece, engole e aplaude, assim
como na política, sobretudo a eleitoral
com o objetivo de bagunçar o coreto,
deixar o eleitorado na dúvida, esquema
indecoroso, mas infelizmente ainda
utilizado na disputa.
As pesquisas forjadas,
compradas, manipuladas, são fichinhas
diante do alto teor de periculosidade
presente nos mis-en-scéne, articulados
nos comitês da maldade. Este teatrinho
dos horrores, um acinte à democracia e a
ética política, produzido e dirigido
geralmente pelos que estão em
desvantagem perante o eleitorado, muitas
vezes chega ao extremo de denigrir
pessoas e instituições sérias.

muito bem que não estamos exagerando,
isso acontece infelizmente, especialmente
em eleições municipais, mas sempre tem
um que os maus políticos não esperavam,
muitas vezes o tiro sai pela culatra. A
grande falha dos articuladores do mis-enscéne, é o tempo, geralmente dias após as
eleições, na ressaca da derrota e depois de
acreditarem exauridos os argumentos.

defesa prévia assegurada aos partidos e
candidatos derruba qualquer esboço
fraudulento e o júris sperniandis, torna-se
frágil.
Daí, que forjar esquemas, torna-se
bumerangue e o feitiço costuma virar
contra o feiticeiro, afinal, os excelsos
representantes do parquet e a lídima
justiça eleitoral não caem nestas
falcatruas. Provocados, até analisam os
roteiros pré-fabricados, dever de função,
jamais os acatando, como sentinelas da
real democracia e guardiões das leis,
aviltadas por estes esquemas nefastos,
arquitetados para atropelar o processo
democrático de direito. Então, amigos,
safadezas e fake News (agora é crime) a
parte, passou da hora dos políticos
aprenderem que num país democrático,
não se ganha no apito, que o povo e a
justiça, merecem respeito e fim de papo.

Nos casos de segundo turno,
esperam-se novas pesquisas, para tentar
melar o processo legitimo do primeiro,
quiçá, anular as eleições, mediante
artifícios denunciantes de compras de
votos. Nas cidades onde o jogo não tem
prorrogação, usam-se as centrais de
boatos, aludindo que algumas urnas
tiveram problemas, não foram
escrutinadas e os cambaus. Num processo
tão perfeito como o eleitoral brasileiro
praticamente é impossível falha, a ampla

Os atores coadjuvantes são
selecionados, a sinopse escrita e
decorada, documentos previamente
produzidos, uma folha de cheque, ensaios
para depoimentos na delegacia e ao MPE
se for necessário e claquete, joga se a M...
no ventilador. Trocando em miúdos,
pessoas humildes são aliciadas pelos
marqueteiros antiéticos e pagas para
acusar que ganharam xis para votar em
fulano ou sicrano, o cachê é maior para
quem, como cabo eleitoral, recebeu uma
folha, como pagamento, do candidato
alvo do golpe. O cheque de pagamento,
vira prova de compra de voto, requisito
objetivo para a consumação de um crime,
armado no QG da maldade, agora é tornar
público o escândalo fabricado, procurar a
justiça e denunciar.

PIRACEMA

Quem milita na política sabe

A vinte e sete dias do início do Período Defeso
em Mato Grosso, o Batalhão de Polícia
Militar de Proteção Ambiental já realizou
diversas apreensões, entre barcos, canoas,
apetrechos de pesca predatória, pescado
irregular, etc. Também infratores foram
autuados com multa e em alguns casos
conduzidos a delegacia. Desde o início da
piracema órgãos fiscalizadores estão em
constante atividade para coibir e autuar quem
desrespeitar a lei. O período de defeso da
piracema no Estado de Mato Grosso iniciou
no dia 1º de outubro de 2020 e segue até 31 de
janeiro de 2021 e inclui os rios das Bacias
Hidrográficas do Paraguai, Amazonas e
Araguaia – Tocantins.
COVID-19 MÉDIA MORTE
O Brasil registrou 461,14 mortes diárias por
Covid-19 de acordo com a média móvel de
sete dias. Segundo os dados da Fiocruz, esse é
o menor patamar de óbitos diários desde 6 de
maio, quando ocorreu uma média de 437,57
mortes pela doença. Os dados também
mostram que houve quedas de 6,5% no
número de mortes em relação à média móvel
de sete dias registrada uma semana antes
(493,43) e de 33,4% na comparação com os
óbitos de um mês antes (692,43). O pico de
mortes por covid-19 no país (1.094,14) foi
atingido no dia 25 de julho.
CURSO LIBRAS
O IFMT Campus Pontes e Lacerda-Fronteira
Oeste abriu, de 23 de outubro a 1º de
novembro, as inscrições para 60 vagas do
curso de Formação Continuada em Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS)-BÁSICO. Os
interessados devem preencher o formulário
online disponível no endereço:
https://forms.gle/FtDkM5f9D19Kfia47 e
enviar, escaneados pela mesma página, o
documentos listados no Item 2 do Edital. Não
há cobrança de taxa e a classificação para as
vagas será por ordem de inscrição.

Transição de mandatos
Na maioria dos municípios
brasileiros, os resultados das eleições de
2020 implicarão na transição de mandatos e
na passagem da chefia do Poder Executivo a
outro incumbente. De fato, o número de
prefeitos que não podem disputar a
reeleição, somado ao dos que não desejam se
recandidatar e ao dos que não serão bem
sucedidos em suas campanhas, facilmente
ultrapassará 50%.
Até algum tempo, era costumeiro
que fossem bastante conturbados os
períodos de transição – entre a proclamação
dos resultados e a posse dos eleitos –
principalmente quando implicavam na
alternância de poder entre adversários
políticos.
Foram diversos os episódios em que
para “se vingar” do eleitorado as lideranças
derrotadas paralisavam obras ou programas
governamentais. Em outros casos, para
sabotar o início da nova gestão, concediam
aumentos ao funcionalismo, ampliavam
benefícios fiscais, contratavam mais

servidores, contraíam dívidas e destruíam
documentos, entre outras práticas
condenáveis. Todas essas condutas foram
interditadas por diversas normas,
especialmente a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Sem dúvida, o panorama melhorou
bastante na última década. Todavia,
recentemente ainda se registraram situações
em que a transição não observou o padrão
esperado.
É preciso destacar que a passagem
de comando aos novos eleitos é um ato de
respeito à soberania popular. Em tais
momentos se pode avaliar bem o espírito
republicano e o compromisso democrático
dos governantes. Ambos os lados
envolvidos – os que encerram a gestão e os
que a iniciam – têm o dever da civilidade e a
exigência de uma postura responsável e
equilibrada.
Afinal, todos eles nada mais são que
gerentes provisórios, pelo prazo de seus
mandatos, de um patrimônio que não lhes
pertence, mas à coletividade.Como nem

EXPEDIENTE

tudo é simples na gestão da coisa pública,
existem diversas circunstâncias que geram
incertezas, especialmente nos aspectos
orçamentário-financeiro e de contabilidade
pública.
Por exemplo, é relativamente
frequente que a execução de convênios que
utilizam recursos repassados pela União não
esteja encerrada ao final do exercício ou
mesmo do prazo pactuado. Nesses casos, o
sucessor torna-se responsável pela sua
conclusão e pelas providências relacionadas
à prestação final de contas. Em outros casos,
a execução física terminou, mas não a
financeira. E assim por diante.
Para orientar os procedimentos dos
atuais e futuros gestores, os Tribunais de
Contas brasileiros têm produzido manuais,
cartilhas e eventos de capacitação, buscando
esclarecer dúvidas e evitar falhas que
possam macular esse momento marcante da
democracia.
___***Luiz Henrique Lima é professor,
autor e Conselheiro Substituto do TCE-MT
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COVID-19

Uso de máscaras para sair às ruas ou mesmo que seja para ficar na porta de casa, continua sendo obrigatório

Em Cáceres boa parte da população não usa
máscara e desrespeita distanciamento social
Da Redação
Foto: vídeo

N

a contra mão de todas as
orientações e determinações
das autoridades e profissionais
das áreas da saúde, boa parte da
população de Cáceres não tem levado a
sério a pandemia do novo coronavírus.
O desrespeito com as medidas de
prevenção chega a ser gritante.
Cáceres figura entre os dez
municípios do Estado com maior
números de casos, já computando mais
3.500 infectados pela Covid-19 e 112
óbitos em consequência da doença, mas
pelo jeito os números não tem assustado
os moradores da cidade.
Um vídeo de uma festa no Cais
da Praça Barão do Rio Branco registrado
no fim de semana, constata a grande
movimentação de pessoas nas ruas e o
pior, muitas sem o uso de máscara.
Flagrados também muita gente em filas,
em bares sem obedecer ao
distanciamento social, como se a doença
não existisse.
O que ficou óbvio é que pela
cidade nenhuma fiscalização tem sido
aplicada para coibir a aglomeração,

dita normalidade e retomada gradual da
economia, a pandemia não passou. A
covid-19, continua ameaçando a vida de
muitas pessoas. O uso de máscaras para
sair às ruas, mesmo que seja para ficar na
porta de casa, continua sendo
obrigatório. As máscaras são uma
proteção pessoal e também coletiva.
Vale salientar que a principal

SOLIDARIEDADE

Campanha SOS Calamidades da LBV
beneficia famílias carentes em Cáceres
Da Redação

C

Vídeo viralizou nas redes sociais, festa adentrou a madrugada

ainda mais que o toque de recolher tá
valendo das 23h as 5h, conforme o
último Decreto assinado pelo prefeito

Francis Maris.
Ainda que o Governo do
Estado e a prefeitura ensaiem o retorno à

EMPREGO E RENDA

Bichos do Pantanal lança série de cursos de
capacitação em Ecoturismo Comunitário
Assessoria
ecoturismo tem sido apontado
como uma das atividades que mais
crescem no setor turístico em todo
o mundo. No Brasil, país rico em recursos
naturais, o turismo de natureza é uma
vocação com forte potencial de geração de
emprego e renda e - se implementado de
maneira inteligente e sustentável, com
apoio técnico - contribui para a
preservação do meio ambiente.
Com foco no desenvolvimento
do potencial desse modelo de negócio, do
qual o Alto Pantanal desfruta com
abundância, o Projeto Bichos do Pantanal,
realizado pelo Instituto Sustentar com o
patrocínio Petrobras, por meio do
Programa Petrobras Socioambiental,
organiza uma série de cinco dias de curso
gratuito, com tópicos relevantes, destinado
a empreendedores (guias turísticos,
proprietárias ou gerentes de pousadas) e
toda pessoa interessada a se lançar na
atividade ou aprofundar conhecimento no
ramo.
Inscrições gratuitas - Já estão abertas as
inscrições através do link
http://bit.ly/3kg7LQd (plataforma
Sympla). As aulas online ocorrem a partir
do próximo 27 de outubro até 4 de
novembro, das 10h (9h do MT) às 11h30 e
serão ministradas por Douglas Trent ecólogo americano e diretor de pesquisas
Projeto - ao lado de profissionais da área de
marketing digital.
O curso com certificado e

O

Foto: Divulgação

forma de contaminação pelo
coronavírus é de pessoa para pessoa,
através de gotículas expelidas quando
uma pessoa infectada espirra, tosse ou
fala – mesmo que essa pessoa não esteja
apresentando sintomas. Daí a
importância do uso generalizado das
máscaras e do distanciamento social,
aliados a higienização das mãos.

intitulado Ecoturismo Comunitário é um
amálgama de interesses que emergem de
preocupações de ordem ambiental,
econômica e social. O conteúdo aborda
várias vertentes do mercado, traz respostas
a muitas questões, relacionadas ao plano de
trabalho e orientações sobre interpretação
ambiental. O indispensável mundo do
marketing digital e do seu gerenciamento
vem brindar o curso com a capacitação de
pessoas, ponto essencial para viabilidade e
êxito do negócio.
E exemplos não faltam para
contar histórias de sucesso oriundas de
treinamentos como esse, proporcionados
por Douglas Trent desde que chegou ao
Brasil há 40 anos. Por meio de sua
operadora de turismo Focus Tours e ONG
Focus Conservation Fund, o norteamericano transformou família de Lerinho
Falcão, pantaneiros caçadores de onça, em
empreendedores de referência na região da
Transpantaneira, a Reserva Ecológica do
Jaguar, hoje herdada e administrada por
seu filho, Eduardo Falcão. Graças às
atividades de ecoturismo e à capacitação de
Trent, a família Falcão desfruta do próprio
negócio e de uma próspera renda mensal
em torno de R 1 milhão.
Hoje o projeto de Douglas Trent - pioneiro
no Brasil no ramo do turismo de
observação - sustenta mais de 50 famílias
na região atuando com ecoturismo,
atividade que transformou em realidade o
sonho do empreendedorismo de sucesso.
"O produto do Pantanal não é o
hotel, não é o guia que fala inglês, não é o
barco de passeio. É a biodiversidade, e sem
ela não há turismo", comenta Trent. Isso
porque o Brasil, como um todo, abriga a
maior biodiversidade do planeta, mas para
transformar essa riqueza em valor
econômico para o país aliada à preservação
ambiental, o ecoturismo é uma opção
sustentável com forte potencial de
desenvolvimento, e geração de emprego e
renda a longo prazo para empreendedores e
profissionais do ramo.
É tempo de prosperar - Em outras
palavras, a oportunidade desse mercado já
é uma realidade para a economia brasileira.
Segundo o Fórum Econômico Mundial
(FEM), o Brasil é o país mais competitivo
do mundo na oferta de recursos naturais
para a indústria de viagens. Mas, para
prosperar neste ramo, é preciso ter
conhecimentos técnicos e visão estratégica
p a r a f o r m a t a r, d e s s e m o d o , a s

particularidades do setor. Essa é a proposta
do curso Ecoturismo Comunitário: Como
planejar, desenvolver e comercializar o
ecoturismo promovendo o
desenvolvimento de comunidades.Em
outras palavras, a oportunidade desse
mercado já é uma realidade para a
economia brasileira. Segundo o Fórum
Econômico Mundial (FEM), o Brasil é o
país mais competitivo do mundo na oferta
de recursos naturais para a indústria de
viagens. Mas, para prosperar neste ramo, é
preciso ter conhecimentos técnicos e visão
estratégica para formatar, desse modo, as
particularidades do setor. Essa é a proposta
do curso Ecoturismo Comunitário: Como
planejar, desenvolver e comercializar o
ecoturismo promovendo o
desenvolvimento de comunidades.
Lançamento do livro Ecoturismo
Comunitário - Após o impacto dos
incêndios sobre o setor ecoturístico no
Pantanal, já abalado pelas medidas de
isolamento social ligadas à pandemia da
Covid-19, como um refrigério será lançada
de forma inédita para os participantes, a
obra Ecoturismo Comunitário, assinada
por Douglas Trent. As 100 primeiras
pessoas inscritas no curso serão
contempladas com um exemplar deste
livro. A obra, concisa, direta e repleta de
informações fascinantes sobre como fazer
ecoturismo de maneira adequada, é fruto
do trabalho do Projeto Bichos do Pantanal,
em virtude do desenvolvimento
sustentável do ecoturismo, da preservação
de diversas formas da natureza e do papel
fundamental da educação ambiental para
assegurá-la.

umprindo seu papel social, a
Legião da Boa Vontade
(LBV) está com a Campanha
SOS Calamidades em todo Estado
de Mato Grosso proporcionando as
famílias em vulnerabilidade social
um pouco de dignidade.
Em Cáceres na tarde de
ontem, a entidade distribuiu cestas
de alimentos, kits de limpeza e
higiene, além de brinquedos para as
crianças. Ao todo foram atendidas
100 famílias, que estão com a renda
familiar afetada, seja pela falta de
emprego ou pela impossibilidade de
trabalhar.
De acordo com Junio
Alcântara, Gerente de
Relacionamento Institucional da
Foto: Junio Alcântara

L B V, a C a m p a n h a S O S
Calamidades está sendo
desenvolvida no Brasil e até o
momento foram distribuídas 1.300
toneladas de alimentos em cerca de
170 municípios brasileiros.
Além de Junio, participaram
da entrega, a Gestora Administrativa
Kelly Fialho e a Assistente Social
Sheila Sigarini.
Para Kelly, a campanha
auxilia as famílias em risco
alimentar, oferecendo a elas cestas
de alimentos e kits de material de
limpeza e de higiene, além de outros
itens essenciais à sobrevivência para
que não passem fome e se previnam
da Covid-19.
Dona Santa Vieira da Silva,
uma das beneficiadas, em seu relato
emocionante, contou que vive com a
neta e o marido que é doente e há 7
anos não levanta da cama, e que esse
alimento caiu do céu em boa hora,
pois já não tinham o que comer, uma
vez que estão sem renda nenhuma
vivendo da caridade das pessoas,
finalizou dizendo que Deus abençoe
a todos por essa ajuda.
A equipe da LVB seguiu
para a cidade de Pontes e Lacerda e
depois Tangará da Serra, onde farão
a mesma ação.
Equipe da LVB e Dona Santa

Inscrições vão até 4 de novembro
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PLANO DE GOVERNO

Faltando praticamente duas semanas para término da campanha candidatos intensificam ações

Eliene e Odenilson apresentam propostas para
saúde e projetos para a agricultura familiar
Assessoria

Foto: Assessoria

E

liene Liberato (PSB) e seu vice
dr. Odenilson (Republicanos),
que compõem a coligação de
Mãos Dadas Com Você, estiveram
presente neste final de semana nas
localidades de Vila Aparecida, Corixa,
Limão e Alambrado. Além de
apresentarem o Plano de Governo
proposto para a futura gestão,
responderam também perguntas a
respeito da educação, saúde e
agricultura familiar voltada para os
pequenos produtores das regiões
visitadas. Eliene fala da criação de
novos projetos voltados para a
agricultura familiar, para gerar um
desenvolvimento econômico melhor
com a geração de novas oportunidades
de empregos, como a ampliação da
construção de tanques para peixes e,
consequentemente, a criação de um
frigorífico do mesmo e também
incentivar o empreendedorismo nos
bairros e campos da cidade, desenvolver
ações para apoiar as feiras livres, como
as de gastronomia e a venda de produtos
locais.

Corixa. Odenilson finaliza "saúde é
vida, se você tem saúde, seu filho vai
tranquilo para escola enquanto o pai vai
para serviço."
A população pediu à Eliene
melhoria nas estradas, iluminação e na

JUVENTUDE

Foco nos jovens está nas prioridades
do governo do candidato Zé Eduardo
Assessoria

O

Eliene e Dr. Odenilson pautam campanha com respeito e trabalho

Odenilson conta do
investimento que farão com aqueles que
moram longe da cidade, como a
construção de postinhos de saúde e/ou a

visita mais frequente de médicos
especializados de diversas áreas,
principalmente para regularizar a
vacinação de crianças que moram na

MAIS ASFALTO

Paulo Donizete afirma que maioria dos
eleitores quer asfalto nas ruas centrais
Assessoria

O

candidato a prefeito de Cáceres,
Paulo Donizete, afirma que a
maioria das pessoas e eleitores
com quem tem falado nesta campanha
eleitoral pedem o asfaltamento das ruas
centrais da cidade, muitas, calçadas com
bloquetes.
Segundo Paulo, grande parte
das ruas do centro urbano ainda não foi
asfaltada pela atual administração
porque foram tombadas pelo IPHAN,
mas se compromete ao assumir a
prefeitura, como primeira ação da sua
gestão, fazer audiências públicas para
ouvir, dialogar e decidir junto com a
população essa questão, com estudo

água, o que já se tornou corriqueiro,
visto a qualidade ineficaz que o cidadão
recebe. "Água de qualidade é saúde, nós
vamos investir nisso e não ficar
guardando dinheiro pra mostrar que
temos saldo alto."

mais apurado dessas ruas.
“Quero firmar um
compromisso com o povo de Cáceres.
Se a maioria for a favor desse
asfaltamento, vou respeitar a opinião
pública e asfaltar todo centro da cidade.
Se uma população quer uma obra para
substituir outra que traz transtornos, não
podemos ser impedidos, pois nós
moramos aqui”, discursou o candidato.
O candidato, que foi Diretor
Executivo da Autarquia Águas do
pantanal, conta que todas as vezes que
tem que ser feito um serviço de reparos
ou substituição de redes na área central
da cidade, mesmo com toda a
Foto: Assessoria

Paulo Donizete, promete sanar problemas dos bloquetes

engenharia e o empenho feito pelas
equipes de manutenção, acaba ficando
alguma peça deslocada ou o chão com
variáveis. “Qualquer pessoa que transite
pelas ruas centrais nota que não existe
um padrão de calçamento e nem
estético. São ruas com asfalto, outras
com blocos de concreto e outras com
asfalto sobre os bloquetes.
As pessoas que conduzem
carros, motos, bicicletas e outros
veículos percebem isso, principalmente
no calçamento dos bloquetes, onde após
qualquer reparo os blocos ao serem
recolocados e assentados não se
encaixam mais perfeitamente trazendo
transtorno à população, riscos de
acidentes e prejuízos aos proprietários
de automóveis e ao município. Sabemos
que os bloquetes foram úteis no projeto
de calçamento iniciado pelo prefeito
Ernani Martins, mas já se passaram
quase cinquenta anos e podemos
melhorar e embelezar as vias urbanas da
cidade com o asfalto”, observou Paulo
Donizete.
Paulo alega que o asfalto é um
material com bom custo benefício e que
vai oportunizar a regularidade das vias
públicas da cidade. “Me lembro quando
o então prefeito Walter Fidélis, na sua
gestão de 89 a 92, iniciou a cobertura de
asfalto em várias ruas centrais revestidas
com os blocos de concreto, melhorou
muito, depois veio o tombamento e nada
pudemos fazer para continuar este
projeto”, avaliou Paulo
Finalizando, Paulo Donizete
disse que ele e Anelise, sua vice, estão
empenhados em avançar cada vez mais e
continuar melhorando a qualidade de
vida da população e esta obra remete a
isso.

candidato à Prefeitura do PSC,
José Eduardo Torres (Zé
Eduardo), definiu uma série de
ações voltadas para a juventude de
Cáceres, na sua gestão. “Observo que,
há bastante tempo, os jovens encontram
dificuldades em se inserir em diversas
áreas da nossa cidade. Por isso,
buscamos iniciativas para valorizá-los e
estimulá-los”, ressalta o candidato.
Zé acredita que a criação da
Política Municipal para Juventude de
Cáceres é essencial para estabelecer
medidas integradas às políticas de
trabalho, educação, saúde, cultura,
esporte e lazer. “Ela vai assegurar
direitos e ampliar oportunidades”,
esclarece. E uma das preocupações mais
crescentes é com a inserção deste
público no mercado de trabalho. “Vamos
promover qualificação e ocupação para
que eles vislumbrem um futuro melhor.”
Uma das iniciativas é voltada
para a expansão das matrículas na
educação de jovens – e adultos – na
Rede Municipal de Ensino. “Queremos
elevar o nível de escolaridade, a fim de
que eles conquistem vagas mais
qualificadas e que, consequentemente,
sejam melhor remunerados”, comenta
Zé. Dessa forma, o jovem passa da
formação inicial para a continuada e
para a qualificação profissional.

Para o Zé, a socialização entre
os jovens é tão importante quanto a
qualificação. “O fortalecimento dos
laços e a promoção de encontros
favorecem um ambiente mais saudável,
criativo e autônomo para eles”, opina.
Por isso, no seu plano de governo, ele
objetiva estimular o uso e a ocupação
dos espaços públicos por meio da
promoção de atividades culturais,
artísticas, esportivas e de lazer. “Entre
nossas ações, vamos criar, anualmente,
o Festival Cultural da Juventude”,
revela.
A segurança desses jovens
também não pode ser deixada de lado.
No seu governo, Zé pretende
desenvolver, de forma integrada, entre
as secretarias, ações direcionadas para o
enfrentamento e o combate às drogas e
para a diminuição dos índices de
violência. “Projetos já desenvolvidos no
município, como o do Lobo Guará, que é
um exemplo de dedicação, serão, com
toda a certeza, prestigiados em minha
gestão. Quero ouvir seus idealizadores
da Polícia Ambiental e partir dessas
experiências para proporcionar proteção
aos nossos jovens.
Queremos garantir aos jovens
seu desenvolvimento saudável e seguro,
pois eles serão os protagonistas do nosso
futuro.”
Foto: Assessoria

Projetos para juventude é prioridade para candidato
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A prisão preventiva foi decretada após investigações da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher

Após investigação, homem acusado de estupro
contra menina de 11 anos é preso em Cáceres
Assessoria PJC

Foto: Arquivo

FLAGRA

Boliviana é presa transportando
13 sacos com folhas secas de coca
Da Redação
Foto: PMMT

Droga estava no bagageiro do ônibus

U

Delegada Judá Maali representou pela prisão

U

m homem investigado por
estupro de vulnerável
cometido em Cáceres foi
preso, após apuração da Polícia
Civil, por meio da Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher
do município.
A prisão foi realizada pela
Polícia Militar para cumprimento de
mandado judicial.
O homem de 39 anos teve a prisão
preventiva decretada após
investigações da Delegacia
Especializada de Defesa da Mulher
realizadas para apurar a denúncia de

abuso sexual cometida contra uma
criança de 11 anos.
A menina era considerada
neta por afinidade do suspeito, que
convivia com a avó paterna da
criança, e aproveitou da
proximidade com a vítima para
praticar o estupro.
Conforme
apuração, a menor de idade foi
buscar uma roupa na casa da avó,
quando foi surpreendida pelo
suspeito, que a jogou na cama e
iniciou os abusos sexuais.
Na ocasião, a avó percebeu
que a neta estava demorando para

retornar e foi até a casa, quando
flagrou o companheiro praticando
abuso contra a criança. Revoltada, a
avó desferiu vários golpes com um
fio elétrico no suspeito, que
conseguiu fugir do local.
Com base nas investigações,
a delegada Judá Maali Pinheiro
Marcondes representou pela prisão
preventiva do investigado.
Após cumprimento à ordem
judicial, o investigado foi
encaminhado para a Cadeia Pública
de Cáceres, onde está à disposição da
Justiça.

ma mulher, de nacionalidade
boliviana, que não teve o nome
revelado, foi presa neste
domingo (25) por transportar 13 sacos
de folhas de coca em um ônibus
interestadual. A suspeita foi detida por
policiais militares do 6º BPM de
Cáceres. A prisão aconteceu durante
revista de rotina ao ônibus que fazia
linha Porto Velho/São Paulo.
A boliviana chamou a atenção
dos policiais pelo alto grau de
nervosismo apresentado e quando
indagada, acabou por confessar que
estava transportando vários alimentos
oriundos do seu país.

Na averiguação de sua
bagagem que estava acondicionada no
bagageiro do ônibus foi constatado que
a senhora transportava 7 sacos de batata
negra, 7 de milho, 5 de batata branca, um
saco de pimentão todos desidratados e
ainda os 13 sacos de folhas de coca.
Diante dos fatos a passageira e
todos os materiais apreendidos foram
encaminhados a delegacia de polícia
para as providências.
A sociedade pode contribuir
com as ações da Polícia Militar de
qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou,
sem precisar se identificar, por meio do
disque-denúncia 0800.65.3939

TRÁFICO

Operação tira de circulação mais de
1 tonelada de cocaína em Comodoro
Redação c/ Assessoria

D

urante a Operação
Hórus/VIGIA, foi apreendido
mais de uma tonelada de pasta
base de cocaína. A Operação integrada
entre GEFRON, Polícia Federal, Polícia
Militar de Mato Grosso, Serviço Aéreo
do Estado de Goiás, Centro Integrado de
Operações Aéreas de Mato Grosso, após
denúncia que na região do Vale do
Guaporé no município de Comodoro,
estava ocorrendo uma movimentação
suspeita de umas camionetas e
possivelmente seria uma situação de
tráfico internacional de drogas, saíram
em diligência no intuito de averiguar a
referida situação.
Na ação, foi abordado uma S10
prata, que estava carregada com a droga,

porém uma camioneta de cor preta
sendo que se evadiu do local. Equipes do
GEFRON em solo durante buscas pela
região de mata localizaram vários
buracos que haviam sido cavados pelos
suspeitos para esconder a droga, e em
dois buracos foram localizados 20
pacotes azuis contendo substância
análoga a pasta base de cocaína,
totalizando 1.060 kg.
Após a constatação do crime de
tráfico ilícito de drogas, a S-10 e o
entorpecente foram encaminhados para
a Polícia Federal em Vilhena-RO para as
providências cabíveis.
O Prejuízo ao crime: R$
26.000.000,00 (vinte e seis milhões de
reais)
Foto: Gefron

Parte da droga estava escondida em buracos
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O objetivo é transformar pequenas propriedades produtoras de bezerros de baixa tecnologia em propriedades de alta performance

Cáceres receberá programa de Produção
Sustentável de Bezerros no Pantanal
Assessoria

Foto: Ilustrativa

Projeto começará em Cáceres

P

rodutores de bezerros
localizados no bioma
Pantanal, em Mato Grosso,
poderão contar com um programa
especial de assistência técnica,
buscando a sustentabilidade, a
inclusão de pequenos criadores e a
conservação dos recursos naturais. A
proposta está sendo desenhada entre
a Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat) e a Iniciativa para

o Comércio Sustentável (IDH), que
já são parcerias em uma iniciativa
semelhante desenvolvida na região
do Araguaia: o Programa de
Produção Sustentável de Bezerros.
O ponto de partida foi a assinatura de
uma Carta de Intenções entre
Acrimat e IDH, estabelecendo o
interesse em trabalhar
conjuntamente para o desenho da
expansão do Programa de Bezerros

para o Pantanal.
Nos próximos meses, as
instituições vão trabalhar para
planejar os detalhes do Programa
pantaneiro, que começará em
Cáceres e será levado para outros
municípios no decorrer da
implementação. Para isso, a IDH já
viabilizou os recursos financeiros
necessários a serem utilizados como
contrapartida do setor privado na

SEM NOÇÃO

Em Lambari, homem atropela mulher após
ela dizer que apoia partido de oposição

implementação do Programa.
O objetivo é transformar
pequenas propriedades produtoras
de bezerros de baixa tecnologia em
propriedades de alta performance. O
economista e consultor da Acrimat,
Amado de Oliveira Filho, considera
a expansão do Programa uma
importante decisão da diretoria da
Associação. "Apoiar a
implementação deste Programa no
bioma Pantanal, especialmente neste
momento em que testemunhamos os
graves problemas que passam os
pecuaristas, em função dos
incêndios que assolaram
propriedades e mataram animais e
geraram danos financeiros
incalculáveis, é imprescindível",
adicionou.
Através do Programa, os
criadores terão acesso a assistência
técnica para regularização fundiária
e ambiental, intensificação da
produção, restauração de áreas
florestais, além de apoio para o
acesso a investimentos e conexão
com o mercado. Tudo isso, visando o
aumento de renda e a melhoria da
qualidade de vida do produtor.
"Nós sabemos que a
situação no Pantanal demanda muita
atenção e esperamos poder
contribuir na construção de
soluções, com investimentos e
tecnologia para apoiar os produtores
de bezerros no bioma", disse Daniela
Mariuzzo, diretora executiva da IDH
no Brasil e do Programa de
Paisagens Sustentáveis na América
Latina.
O Pantanal - É uma das maiores
planícies inundáveis do planeta,
reconhecido pela Organização das
Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura (UNESCO)

como patrimônio natural da
humanidade.
No Brasil, está presente nos
estados de Mato Grosso e Mato
Grosso do Sul, se estendendo até a
Bolívia e o Paraguai. O Pantanal
corresponde a cerca de 7% (60.900
km²) do território mato-grossense,
que possui mais de 903 mil km² de
extensão.
A pecuária é uma atividade
econômica desenvolvida há
décadas, cuja adoção de tecnologias
aplicadas aos sistemas produtivos
ficou defasada, aumentando a
pressão sobre os recursos naturais e
tornando a melhoria de vida dos
pequenos produtores num grande
desafio.
Em 2020, o bioma sofreu
com a grande incidência de
queimadas, o que vai demandar
ainda mais apoio para o processo de
recuperação e retomada do
desenvolvimento com suporte
especial aos produtores locais.
O Programa Produção
Sustentável de Bezerros - Tem o
objetivo de mudar a dinâmica de
produção e comercialização da
cadeia da pecuária para torná-la cada
vez mais inclusiva e financeiramente
sólida.
É coordenado pela IDH,
com investimentos do Grupo
Carrefour e Fundação Carrefour, e
tem como parceiros
implementadores a Acrimat, no Vale
do Araguaia, e a empresa NatCap, no
Vale do Juruena. Atualmente, 251
fazendas integram o Programa e a
previsão é chegar a 457 até o final de
2021.
Os investimentos previstos
para a execução das atividades são
de 3,5 milhões de euros.

Yuri Ramires/GD

H

omem de 24 anos ofereceu
carona para um casal, na
madrugada de domingo
(25), em Lambari d'Oeste, e durante
a conversa, descobriu que eles
apoiavam a chapa de oposição do
partido que ele apoia nas eleições da
cidade. Expulsou os dois do carro e
ainda tentou atropelar uma das

vítimas. Bêbado e sem habilitação,
fugiu e está sendo procurado.
De acordo com as
informações da Polícia Militar, o
casal estava em uma das ruas da
cidade, já por volta das 00h, quando
o suspeito se aproximou de carro e
perguntou se eles queriam uma
carona. Os dois concordaram.
Foto: Ilustrativa

Policia Militar atendeu a ocorrência

No caminho, durante uma
conversa, o suspeito perguntou se o
casal estava apoiando a coligação
'Nova Lambari', formada pelos
partidos PROS e PDT. Mas, eles
negaram. Disseram que estão na
oposição e apoiam a candidatura da
chapa 'O Povo Feliz de Novo',
formada pelos partidos, PSD, PSB e
Solidariedade.
O motorista ficou irritado,
começou a gritar para que os dois
saíssem do carro e em seguida,
arrancou com o veículo, um Gol
branco, em cima da mulher de 27
anos. No primeiro momento, ela não
foi atingida.
Mas, o agressor fez uma
manobra e voltou, batendo o carro na
mulher. Ela teve uma luxação na
perna direita e foi encaminhada para
o Hospital Municipal da cidade. Já o
autor do crime fugiu por rumo
ignorado.
PM fez diligências na casa
do suspeito, onde o carro foi
encontrado, mas ele não estava.
Segundo a mãe dele, o suspeito não
possui carteira de habilitação e
estava dirigindo alcoolizado. A
vítima foi liberada após
atendimento. O caso está sendo
investigado.
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CAMPEONATO

O Lobo do Norte venceu o Atlético, que não compareceu ao estádio Egídio Preima

Sorriso e Ação vencem e retornam à
primeira divisão do Mato-grossense
Só Notícias
Foto: Assessoria

O

Grêmio Sorriso
retornou, à primeira
divisão do Campeonato
Mato-grossense do próximo ano.
O Lobo do Norte venceu o
Atlético, que não compareceu ao

estádio Egídio Preima. Por conta
disso, o árbitro Jean Maciel
Latorraca cumpriu o regulamento
e encerrou a partida após
aguardar os trinta minutos
regulamentares por W.O.

Com isso, a equipe de
Sorriso estará na final da
segundona contra o Ação, que
também derrotou por 4 a 0, o
Santa Cruz, no estádio Dito

BRASILEIRO

Cuiabá perde para o Sampaio Corrêa e não
consegue recuperar liderança da Série B
Redação c/ SN

E

m partida válida pela 18ª
rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B, o
Cuiabá sofreu derrota por 3 a 0
para o Sampaio Corrêa, no estádio
Castelão. Com esse resultado, o
time Mato-grossense não
conseguiu reassumir a liderança da
competição e segue com 33 pontos
na segunda colocação. Já o time do
Maranhão está na 9ª colocação
com 24. No primeiro tempo o
Cuiabá começou com velocidade
no ataque buscando três pontos
fora de casa. Aos 6, o Sampaio
abriu o marcador com Luís
Gustavo que soltou uma bomba na
cara do gol e balançou as redes.
Em seguida, o Sampaio Corrêa
chegou novamente com Gustavo

Ramos, mas finalizou mal. O
Cuiabá aos 10, tentou um gol de
empate, mas a defesa do Sampaio
foi implacável. Matheus, aos 14,
chutou de longe, sem oferecer
perigo ao goleiro do Sampaio. Aos
28, Sampaio Corrêa ampliou o
placar. Caio Dantas garantiu o
segundo ao soltar uma bomba no
canto do goleiro João Carlos.
Sampaio 2 x 0 Cuiabá.
Aos 35, Elvis tentou bater
de longe, mas o goleiro Mota do
Sampaio pegou sem perigo. Aos
39, o Sampaio teve boa chance de
ampliar. Marcinho cobrou falta
após Pimentinha sofrer falta de
Luiz Gustavo. Goleiro do Cuiabá
trabalhou e fez boa defesa. O
árbitro manteve o primeiro tempo
Foto: Assessoria

Com derrota Cuiabá perde a liderança
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até os 46 minutos e o Cuiabá não
conseguiu descontar o placar.
No segundo tempo, apenas
o Sampaio Corrêa fez alterações. O
volante Léo Costa entrou no lugar
de Eloir. Paulo Sérgio substituiu o
zagueiro Daniel Felipe. Nos
primeiros minutos o Cuiabá
buscou descontar os dois gols
sofridos com tentativa de ataque.
Aos 6, Yago do Cuiabá recebeu
pela lateral, mas dominou mal e
saiu com a bola. Aos 15, goleiro do
Sampaio subiu e consegui pegar
com tranquilidade levantamento
na área de Elvis. Aos 20, Mota
voltou a fazer boa defesa,
trabalhou como zagueiro e
mandou bola par fora para evitar
finalização do Cuiabá.
Aos 22, Maxwell recebeu
segundo cartão amarelo após falta
em Pimentinha e foi expulso. Com
isso, equipe do Cuiabá ficou com
um jogador a menos no campo.
Aos 30, goleiro do Dourado, João
Carlos voltou a ser acionado e
defendeu boa cobrança de
Pimentinha. Aos 43, Sampaio
Corrêa marcou o terceiro. Jackson
aproveitou sobra da bola, chutou e
mandou para o fundo do gol. 3 a 0.
O jogo foi até os 47 minutos e sem
chances para o Cuiabá descontar o
resultado.
Agora, próximo
compromisso do Cuiabá na Série B
será contra o CRB, no dia 31, na
Arena Pantanal. Antes, encara o
Botafogo (RJ) pelo confronto de
ida das oitavas de final da Copa do
Brasil, no estádio Engenhão, Rio
de Janeiro, na terça-feira (27), às
20h30.

Grêmio Sorriso sobe para a 1ª divisão do mato-grossense em 2021

Souza. O Tuiuiu também garantiu
vaga na elite mato-grossense.
Paulo Ricardo (2) e Igor (2)
marcaram os gols que garantiram
o acesso da equipe.
A Federação Matogrossense de Futebol (FMF)
divulga nos próximos dias datas,
horários e locais do confronto.
O União perdeu para o
Goianésia, por 3 a 0, no estádio
Luthero Lopes, em
Rondonópolis, em partida válida
pela 9ª rodada do Campeonato

Brasileiro da Série D. Lucão
marcou dois e, no segundo tempo,
o zagueiro Paulo do União
acabou marcando contra.
O Sinop também perdeu
para o Juventude Samas por 3 a 0,
em jogo no estádio Pinheirão, no
Maranhão. Vargas marcou dois e
Anderson ampliou o placar. Com
resultado negativo, o Galo do
Norte segue na última colocação
do Grupo A2 com 6 pontos.
Já o Juventude está na
vice-liderança com 17.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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*******************
Vivas a nossa leitora assídua Eliene
Liberato Dias pela passagem de mais um
ano. Que essa nova jornada venha
recheada de muitas realizações e
principalmente saúde. Hoje e sempre
você merece muitos abraços e
homenagens. Que Deus, nosso Pai,
ilumine ainda mais seu caminho, para
que possa conquistar todos os seus
sonhos.

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

By Rosane Michels

A solidariedade tem sido o ponto alto nesse período de pandemia, a dupla
Zé Neto e Cristiano realizaram uma live sertaneja e arrecadaram cinco
toneladas de alimentos. Entre as instituições em Cáceres que receberam a
doação a Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Cáceres
(APAE), o Lar Servas de Maria e mais 380 famílias carentes. Atitudes
como essa merecem nosso registro.

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de interiorização e
pacificação de sentimentos e
sentidos. O dia é ótimo para
dedicar-se a atividades que unam
mente e corpo, que beneficiem a saúde integral.
Júpiter em Capricórnio e Netuno em Peixes, em
um ótimo aspecto entre si, prometem beneficiar
suas escolhas na carreira. Você está mais aberto.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia em que você estará
totalmente voltado para o
trabalho e as finanças. O dinheiro
chega com facilidade, sem
obstáculos ou atrasos. O dia é ótimo para começar
novos projetos. Júpiter em Capricórnio e Netuno
em Peixes, em um ótimo aspecto entre si,
prometem deixá-lo mais voltado para a busca
saúde e equilíbrio de suas emoções.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de movimento e agitação
na vida social, com
aproximação de amigos, novos e
antigos. O dia pode trazer
alegrias e prazer, além de divertimentos e
satisfação de estar ao lado de quem gosta. Júpiter
em Capricórnio e Netuno em Peixes, em um
ótimo aspecto entre si, prometem beneficiar sua
busca e dedicação espiritual.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia em que seu coração baterá
mais forte por alguém, que vai
atravessar o seu caminho. Um
romance pode começar ou, se já
for comprometido, estará mais aberto ao amor.
Júpiter em Capricórnio e Netuno em Peixes, em
um ótimo aspecto entre si, prometem movimentar
deliciosamente a vida social e aproximar amigos.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia em que você estará
totalmente dedicado ao trabalho
e à possibilidade de novos
projetos profissionais. Hoje
pode ser um dia de boas notícias e resultados.
Um projeto pode ser aprovado. Júpiter em
Capricórnio e Netuno em Peixes, em um ótimo
aspecto entre si, prometem beneficiar também
suas finanças. Boas novidades no setor.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de maior envolvimento
com sua vida doméstica e
familiar, prometendo mobilizar
seu mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio e muitas recordações.
Júpiter em Capricórnio e Netuno em Peixes, em
um ótimo aspecto entre si, prometem equilibrar
suas finanças trazendo conforto às suas
emoções.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de maior envolvimento
com seu mundo espiritual e
contato com o Sagrado, dentro e
fora de si mesmo. O dia é ótimo para os estudos de
temas espiritualistas. Júpiter em Capricórnio e
Netuno em Peixes, em um ótimo aspecto entre si,
prometem melhorar sua fé e otimismo. Um
relacionamento afetivo pode ser o responsável.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de
Mercúrio e Sol em Escorpião,
indicando um dia de
movimento na vida social,
mesmo que seja apenas através
das redes. O dia pode estar relacionado com
uma nova amizade, que chega trazendo muito
afeto e capacidade de acolhimento. Júpiter em
seu signo e Netuno em Peixes, em um ótimo
aspecto entre si, prometem deixá-lo com as
emoções à flor da pele.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de maior envolvimento e
aprofundamento em suas
emoções, que passam por um
momento de equilíbrio e paz. O
dia pode envolver também, uma boa negociação
ou acordo financeiro. Dia ótimo para um novo
investimento. Júpiter em Capricórnio e Netuno
em Peixes, em um ótimo aspecto entre si,
prometem boas novidades no trabalho.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia em que você estará
conectado ao trabalho, que, por
sua vez, estará conectado aos
seus ganhos. O dia pode envolver
uma boa notícia, relacionada a um projeto e ao
aumento de sua renda. Júpiter em Capricórnio e
Netuno em Peixes, em um ótimo aspecto entre si,
prometem trazer tranquilidade emocional trazida
pelo equilíbrio material.

A Lua entra em Peixes e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de movimento agradável
nos relacionamentos, com boas
notícias, especialmente ao seu
coração. Um romance pode começar ou dar um
passo à frente. Júpiter em Capricórnio e Netuno
em Peixes, em um ótimo aspecto entre si,
prometem beneficiar ainda mais suas relações
afetivas, abrindo delicadamente seu coração.

A Lua entra em seu signo e recebe
um gostoso aspecto de Mercúrio
e Sol em Escorpião, indicando
um dia de maior envolvimento
com sua necessidade de contato
com o Sagrado, dentro e fora de si
mesmo. O momento pode estar relacionado com
um insight ou uma forte intuição. Júpiter em
Capricórnio e Netuno em seu signo, em um ótimo
aspecto entre si, prometem abri-lo ainda mais
para novos insights.

A família Santos está em contagem
regressiva para o nascimento de Davi.
Nas redes sociais, o casal, Mariana e
Rubens, esbanjam felicidade e aguardam
ansiosos pela chegada do mais novo
herdeiro. Que Davi venha com saúde é o
que deseja a coluna.

Abraços a Rosana Nascimento, que brinda a chegada de mais
uma primavera. Na ocasião recebendo o carinho dos
familiares e dos amigos mais próximos. Parabéns!. Tenha um
excelente dia e um feliz aniversário!

No rol dos aniversariantes a querida Cassia Lindote que
celebra a data no aconchego do lar recebendo os
cumprimentos desde cedo em suas redes sociais. Tim tim com
votos de felicidades.

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

Marcando golaço no placar da vida o
rotariano José Jaime Ferreira, que
recebe os abraços da família, amigos e
companheiros de clube. Que Deus lhe
conceda um ano próspero e com muita
saúde. Feliz Niver!

