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INDENIZATÓRIA

Além de constrangimentos vitima era desrespeitada pelo supervisor e pelo proprietário da empresa, humilhada na frente dos outros e ameaçada de demissão

Tribunal ratifica sentença de
assedio à gestante de Cáceres
Foto: Ilustrativa

Uma trabalhadora de uma locadora de veículos e máquinas em
Cáceres deverá receber R$ 10 mil, a titulo de indenização c/f sentença do
Juiz José Pedro Dias da Vara do Trabalho de Cáceres, confirmada pelo
TRT-MT 23ª Região que condenou a empregadora por assedio moral e
tratamento humilhante à serviçal. A vitima gestante segundo os autos era
humilhada pelo gerente, com palavrões. Página 04

CALOUROS HUMANOS

Trote solidário arrecada
produtos ao Lar do Idoso
Foto: Divulgação

Situação vexatória da gestante gerou condenação à empresa

GRILO NA FRONTEIRA

Policia acaba com faroeste de
jagunços na região do Areião
Foto: PJC-MT

Ação conjunta das
polícias civil e militar
deflagrada no começo desta
semana, cumpriu 16
mandados de busca e 6
mandados de prisão, nas
cidades de Pontes e Lacerda
e Jauru na região de
Cáceres, durante a
Operação Grillus. Objetivo
da ação que prendeu 9
valentões, apurar uma série
de crimes que vem
ocorrendo na zona rural de
Jauru, com um faroeste de
jagunços no Areião.
Página 04

Armas, munições e moto serra entre as apreensões com o bando

ESTRATÉGIAS

Gestão de projetos e orçamento
na pauta de evento em Cáceres

Lar dos Idosos foi contemplado com doações do trote

Calouros e veteranos dos cursos superiores oferecidos pelo
Instituto Federal de Mato Grosso Campus Pontes e Lacerda- Fronteira
Oeste fizeram a entrega de aproximadamente 400 itens de produtos de
limpeza, materiais de higiene pessoal, roupas e calçados, ao Lar do Idoso
Irmã Anfosina. Os donativos foram arrecadados em um trote solidário que
propiciou uma manhã de interação entre as diferentes gerações, com
música, jogos, etc. Página 04

AÇÃO SOCIAL

Saúde/Bfron promovem
Aciso hoje no Cavalhada
Página 05
COOPERATIVISMO

Lambari D'Oeste inaugura
novas instalações do Sicredi
Página 04
SISMO LEVE

Foto: Marco Cappelletti

Servidores e gestores do pólo de Cáceres puderam
conhecer no ultimo final de semana, um pouco mais sobre
a cultura da gestão de projetos e orçamentos nas Comarcas
do Estado. O evento realizado no Tribunal do Júri do
Fórum de Cáceres, teve a participação de 34 servidores e
gestores das Comarcas regionais, fazendo parte do projeto
Conhecendo a Gestão Estratégica, desenvolvida pela
Coordenadoria de Planejamento (Coplan). Página 03

A terra tremeu em Salto
do Céu no fim de semana
Página 05

Evento marcou a troca de experiências
entre TJ e as Comarcas
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Criminosas Fake-News
Editoria

COTA GAY
Aliança Nacional LGBTI+ começou um
mapeamento dos pré-candidatos
assumidamente homossexuais e aliados,
alegando que dos 513 deputados federais,
apenas um é assumidamente homossexual.
Este segundo a aliança, resultaria na timidez
com que pautas como a criminalização da
homofobia são discutidas e no atropelo que
as demandas da comunidade gay sofrem na
Casa pelas fortes bancadas conservadoras e
religiosas. Até a última sexta-feira passada, o
levantamento apontava 93 nomes, divididos
entre gays, mulheres e homens trans,
lésbicas, bissexuais masculinos e femininos
e travestis e outros, pra encarar a luta.
SEM CHANCES
O ex-senador Julio Campos (DEM) afirmou
que o DEM já está decidido no sentido de
disputar um cargo à majoritária (Governo ou
Senado) nas eleições de outubro deste ano,
não havendo qualquer chance de a sigla
continuar no arco de alianças que elegeu o
governador tucano Pedro Taques. Segundo o
democrata, a decisão será confirmada no
próximo dia 23, quando ocorrerá em Cuiabá
um grande ato de filiação do partido, que
contará com a presença do presidenciável
Rodrigo Maia (DEM).
BOLSA FAMÍLIA
As Secretaria Municipal de Saúde convoca
os beneficiários do Bolsa Família que
procurem a Unidade de Saúde mais próxima
de sua casa para a PESAGEM desta vigência
o mais breve possível. Neste programa o
público alvo, são as crianças menores de sete
anos e mulheres de 14 a 44 anos. Os
interessados devem comparecer com os
cartões do bolsa família e de vacina e demais
documentos pessoais.
DANOS DAS PCHS
A Sema/MT deverá suspender todos os
procedimentos já iniciados para a expedição
do licenciamento ambiental requerido pela
empresa responsável pela instalação das
Pequenas Centrais Hidrelétricas Rio
Formoso I, II e III, no município de Tangará
da Serra, até que a FUNAI se manifeste a
respeito dos impactos do empreendimento
em quatro terras indígenas e sejam corrigidos
os vícios existentes. A Recomendação foi
feita pelos Ministérios Públicos Federal e
Estadual e ratifica o que dissemos em
editorial, as PCHs são responsáveis por
grande parte do impacto ambiental.
ZERAR O RÉU
O Ministério Público Federal recorreu para
aumentar a condenação contra o exsecretário de Estado de Fazenda, Eder
Moraes, sentenciado a mais 24 anos e 8
meses de prisão pelos crimes de corrupção
passiva, lavagem de dinheiro e peculato em
uma das ações penais que responde no
âmbito da Operação Ararath. Sinceridade?
Somos contra prisões perpétuas aplicadas no
patropi, o melhor seria zerar o condenado em
seu patrimônio e pronto! Fazer ressarcir pelo
dobro o dano causado e deixar o sentenciado
na rua da amargura.
CARTA MARCADA?
O Detran-MT contratou, por R$ 3,2 milhões,
a multinacional Thomas Greg & Sons para
fazer a automação de exames teóricos e
eletrônicos e impressões digitais de
motoristas. A empresa é citada na Operação
Bereré, que investiga corrupção na
autarquia. Desde 2010, na gestão Silval
Barbosa, a Thomas Greg praticamente vence
todas as licitações no Detran. Em 2012,
venceu uma, de R$ 10,9 milhões/ano, para
imprimir CNH. Até hoje, segue com um
suposto monopólio no setor.

As redes sociais tem se tornado antisociais em alguns aspectos e mais que isso,
usadas por crápulas desqualificados que
deveriam estar atrás das grades e despojados
judicialmente de seu patrimônio em prol dos
agredidos covardemente pelas malditas fakenews. São milhares de prints postados na internet
difamando, caluniando e injuriando pessoas,
destilando o ódio gratuito contra outrem e pouco
ou quase nada tem sido feito para coibir e mesmo
incriminar os criminosos da rede. O assunto veio
a tona com a morte daquela vereadora carioca
Marielle Franco, assassinado brutalmente e de
forma covarde por bandidos, simplesmente, por
defender os humildes e negros das favelas, com
certeza, contrariando poderosos que não
aceitavam uma postura político-social.
Como se não bastassem assassiná-la,
ainda vilipendiaram sua privacidade postmortem com mais de 2.000 e-mails com relatos
falsos sobre a vitima, levando o Psol, partido da
vereadora, a encaminhar os prints publicados
redes sociais para a Delegacia de Repressão aos
Crimes de Informática do Rio de Janeiro,
cobrando processamento judicial individual para
cada propagador de notícia falsa. Concordamos
e apoiamos em gênero, numero e grau a decisão
do Psol, quiçá assim, a justiça possa punir
exemplarmente os abusados criminosos virtuais
e demais pensarão duas vezes antes de verter
fake-news pela rede contra quem quer que seja.
Só traduzindo, fake-news, do inglês,
consiste na distribuição deliberada de
desinformação ou boatos via jornal impresso,
televisão, rádio, ou ainda online, como nas
mídias sociais. Elas são escritas e publicadas
com a intenção de enganar, a fim de obter ganhos
financeiros ou políticos, muitas vezes com
manchetes sensacionalistas, exageradas ou
evidentemente falsas para chamar a atenção.
Nesta enxurrada de M..., quem recebe hoje um
print desaforado, criminoso, pode vir a ser vitima
dele amanhã, já que a rede se empestou de

vagabundos impunes, cuja mente doentia
aliciada pelas fakes, tornou-se um agregado do
mau.
Às pessoas de bem que querem se ver
livre de problemas futuros, alertamos sobre a
figura criminal prevista no artigo 5º XII da
Constituição Federal vigente, in-verbis: “são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra
e a imagem das pessoas, assegurado o direito à
indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação.” Analogicamente,
quem recebe e repassa tais prints pode estar
incorrendo no mesmo delito e sujeito às sanções
do autor inicial, mas não se assuste, é fácil
descobrir neste mundo cão, até que ponto o print
é uma fake.
Cuidado com títulos bombásticos;
verifique o autor, se tem um site responsável e se

conhece ele; observe se o texto contém erros
ortográficos, se você está diante de um site de
notícias falsas, já tem adjetivo no título; olhe a
data de publicação, pode ser noticia velha e
muito cuidado com as palavras ou frases que
despertam emoções ou mexem com as crenças
das pessoas, atingindo um maior potencial de
divulgação e compartilhamento nas redes
sociais.
Finalmente, não repasse nem pra você
mesmo e delete a porcaria, que estará se livrando
de uma grande encrenca, se safando de partícipe
de um crime. Afinal, pior que as fake-news só
mesmo as Hidden News, a ocultação deliberada
da informação visando destruir um oponente,
movimento, ou uma idéia pela proibição
silenciosa de sequer anunciar sua existência,
comum na TV tupiniquim.

Planejamento Sucessório
Muito tem se falado sobre planejamento
sucessório na atualidade suscitando inquietações,
perguntas e dúvidas de muitas pessoas sobre o
tema. Algumas têm interesse em fazê-lo, mas, não
sabem por onde começar, outras, por sua vez,
rechaçam o assunto por considerá-lo tabu haja
vista que ao se falar de planejamento sucessório,
necessariamente, estaria se falando da morte. E
quem quer pensar nesse assunto?! Ocorre que
planejamento sucessório é a forma mais segura e
muitas das vezes menos onerosa de planejar a
sucessão post mortem para aqueles que
pretendem estabelecer uma espécie de proteção
ao patrimônio que será deixado após a abertura da
sucessão que se dá com a morte.
O Planejamento sucessório consiste na
estruturação de forma planejada da sucessão do
patrimônio do indivíduo com diversos objetivos,
dentre eles, a preservação e proteção do
patrimônio familiar, a simplificação dos
procedimentos e trâmites sucessórios, a
prevenção de litígios entre terceiros e, claro, a
eficiência financeira, tributária e econômica na
sucessão patrimonial.
Nessa proposta de planejamento
sucessório, a doutrina jurídica atual tem
apresentado algumas formas de promovê-lo,
como por exemplo, a doação com usufruto, o
testamento e a holding familiar. Cada uma dessas
modalidades proporciona ao interessado
maneiras de gerir seu patrimônio estabelecendo
uma forma de sucessão patrimonial segura e
eficiente. A doação prevista a partir do artigo 533
da codificação civil é um contrato pelo qual uma
pessoa, por liberalidade, transfere de seu
patrimônio, bens ou vantagens para o de outra
pessoa.
A doação com reserva de usufruto
consiste na transferência da propriedade desses
bens reservando para o doador o direito de fruição

(usar e fruir/desfrutar) do bem até sua morte, que
quando ocorrer, não precisará da abertura do
inventário, tendo em vista que os bens foram
transferidos em vida, claro, observando as regras
atinentes à doação.
O testamento por sua vez é um ato pelo
qual alguém dispõe de seu patrimônio para depois
de sua morte como ato de última vontade. Nesse
caso, a pessoa poderá dispor através desse
instrumento que pode ser público ou particular,
dependendo de sua modalidade, em favor de
parentes e até mesmo de terceiros, bens que
compõem o seu patrimônio. Para tanto, é muito
importante ser observado o artigo 1.845 do
Código Civil no qual é estabelecido que os
herdeiros necessários devem ser resguardados em
face da proteção legal denominada legítima.
A legítima é a parte indisponível do
patrimônio de alguém que não pode ser objeto de
testamento, pois esse percentual de 50% do
patrimônio deverá ser sucedido pelos herdeiros
necessários que são ascendentes, descendentes,
cônjuges e, atualmente, em conformidade com o
Recurso Extraordinário 878694, tem se entendido
que o companheiro ou companheira também é
considerado herdeiro necessário.
Dentre as modalidades de planejamento
sucessório, a holding é uma das mais interessantes
e instigantes e tem se despontado na atualidade
como uma das melhores propostas de promover a
chamada blindagem patrimonial e continuidade
operacional da manutenção do patrimônio.
Trata-se de constituição de estruturas
societárias que organizam adequadamente as
atividades empresariais de uma pessoa ou família,
separando áreas produtivas de áreas meramente
patrimoniais, além de promover a constituição de
uma instância societária apropriada para conter e
proteger a participação e o controle mantido sobre
outras sociedades. A holding, então, pode
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contribuir para evitar o estabelecimento de
disputas, na medida em que permite que o
processo de sucessão à frente da(s) empresa(s)
seja conduzido pelo próprio empresário ou
empresária, na sua condição de orientador da
família, além de responsável direto pela atividade
negocial, permitindo que uma nova
administração empresarial seja ensaiada e
implementada em vida. E, quando esse trabalho é
bem conduzido, a morte causa apenas danos
sentimentais e não danos patrimoniais, tendo em
vista que já está definido que todos os herdeiros
são sócios da holding e, assim, participam dos
lucros da(s) empresa(s), bem como já fica
definida a administração das atividades
negociais, por herdeiros ou administração
profissional.
Assim, diante de tantas possibilidades, o
planejamento sucessório é realmente uma forma
de evitar os assombros vindos com a abertura da
sucessão que muitas das vezes fogem das
questões sentimentais e adentram à esfera
patrimonial com inventários intermináveis que
duram anos. Portanto, o planejamento sucessório
é um instrumento atual que visa evitar problemas
e prejuízos consideráveis no futuro com a
ocorrência do evento morte.

Rosane Michels - Editora
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ESTRATÉGIAS

Gestora geral da Comarca de Cáceres, Odanil Carbelino, ressaltou o impacto do evento na região, pela relevância do pólo para a prestação jurisdicional no Estado

Comarca de Cáceres sediou
curso de gestão do TJ-MT
Assessoria c/ Redação
Foto: Marco Cappelletti

S

ervidores e gestores do pólo de
Cáceres puderam conhecer um
pouco mais sobre a cultura da
gestão de projetos e orçamentos nas
Comarcas do Estado. A ação faz parte
do projeto “Conhecendo a Gestão
Estratégica – PJMT”, desenvolvida
pela Coordenadoria de Planejamento
(Coplan) e foi desenvolvida na última
sexta-feira (16) no Fórum de Cáceres.
O evento realizado no
Tribunal do Júri do Fórum de Cáceres,
das 9h00 às 18h00, teve a participação
de 34 servidores e gestores das
Comarcas de Araputanga, Comodoro,
Jauru, Mirassol d'Oeste, Porto
Esperidião, Pontes e Lacerda, Rio
Branco, São José dos Quatro Marcos e
Via Bela da Santíssima Trindade. O
pólo de Cáceres foi o primeiro a
receber a visita do projeto de gestão
estratégica.
A programação matutina da
capacitação trouxe o debate sobre a
'Gestão de Estatística, Portfólio e
Gerenciamento de Projetos', Gestão
de Processos no PJMT e Gestão
Orçamentária. Durante a tarde os
servidores participaram de oficinas e
atividades práticas objetivando o
alinhamento estratégico e uma gestão
integrada no Poder Judiciário de Mato
Grosso.
Segundo o coordenador da
Coplan, do TJMT, Afonso Maciel, o

Comarca de Pontes e Lacerda, Lígia
Machado, o entendimento sobre o
orçamento, a gestão matricial,
possibilita uma maior compreensão
sobre os objetivos do PJMT, com a
implantação da mesma metodologia
nas Comarcas também. Por seu lado, a
juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de
Cáceres, Joseane Carla Viana Quinto,
destacou a importância da iniciativa
do TJMT, pela troca de experiências
entre o Poder Judiciário e a base, que
são as Comarcas. “A finalidade

JUSTA HOMENAGEM

Jornalista receberá comenda
Athenas amanhã em Cáceres

Coordenador da Coplan, do TJMT, Afonso Maciel

projeto de gestão estratégica começou
em 2016 e inicialmente contava com a
visita dos servidores e gestores ao
TJMT. A partir deste ano, o
planejamento abrange a ida do
tribunal às Comarcas.
A gestora geral da Comarca
de Cáceres, Odanil Carbelino,
ressaltou o impacto do evento na
região, pela relevância do pólo de
Cáceres para a prestação jurisdicional
no Estado. A servidora há 18 anos
ficou otimista com os temas debatidos
pela Coplan e tem certeza que a

Da Redação

melhora após a capacitação será
notória.
De acordo com a gestora
geral da Comarca de Rio Branco,
Silvana Carreiro, o compartilhamento
da visão estratégica do Poder
judiciário faz com que as Comarcas
participem de fato e possam auxiliar
nas melhorias necessárias, além de
mostrar o comprometimento do PJMT
com o fim principal do Poder, que é
possibilitar mais cidadania aos que
precisam da Justiça.
Para a gestora geral da

VÍTIMA GESTANTE

Justiça confirma sentença contra
empresa em Cáceres por assedio
Da Redação

U

ma trabalhadora na função de
supervisora de uma locadora
de veículos e máquinas em
Cáceres deverá receber a titulo de
indenização a quantia de R$ 10 mil,
consoante sentença a-quo,
confirmada pela justiça do trabalho,
(TRT-MT 23ª Região) que condenou a
empregadora por assedio moral e
tratamento humilhante à serviçal.
Conforme se depreende dos
autos, a reclamante começou a ser
destratada na empresa, taxada de
lazarenta, inútil e imprestável. Na
época, ela foi deixada sem nenhuma
função específica, ficando o dia todo
sentada, sem fazer nada, informação
da própria testemunha indicada pela
empresa e que confirmou a queixa
feita pela trabalhadora no processo,
inclusive que ela, por causa da

precípua é a prestação jurisdicional
adequada e eficiente ao cidadão.
E esse tipo de diálogo é muito
relevante para que isso aconteça.
Hoje, nós temos aproximadamente 21
mil processos, pelas características da
região, em que a população muito
utiliza o poder Judiciário para a
solução de impasses.
O fórum está à disposição de
toda população, somos uma Comarca
de porte médio e procuramos fazer o
nosso melhor.”

gravidez foi retirada da função que
exercia e teve sua remuneração
reduzida, sendo deixada até sem sua
mesa de trabalho. Outra testemunha,
indicada pela empresa, também
confirmou que o modo como o
gerente tratava os funcionários era
“meio ignorante; ele fala alto;
gesticula e dirige palavras ofensivas
aos empregados, chamando-os de
incompetentes e incapazes."
“Lazarenta, inútil e imprestável” eram
algumas das ofensas que o gerente
geral dirigia à supervisora, afirmou
uma testemunha que trabalhou no
mesmo setor que ela. Além desses
constrangimentos, a trabalhadora era
tratada com desrespeito pelo
supervisor e pelo proprietário da
empresa, que a humilhava
constantemente na frente dos demais
Foto: Ilustrativa

funcionários, com xingamentos e
ameaças de demissão.
As provas, segundo o juiz
José Pedro Dias, titular da Vara do
Trabalho de Cáceres, conduziram “à
conclusão inarredável de que a atitude
do empregador preenche os requisitos
do assédio moral, pois colocar uma
trabalhadora sem atividade por
período considerado de tempo
(período da gravidez) certamente
causa abalo psíquico na
gestante/trabalhadora, que se sente,
no mínimo, desvalorizada.".
Sem concordar com o
julgamento, a empresa recorreu ao
Tribunal Regional do Trabalho de
Mato Grosso e ao reanalisar o caso, a
1ª Turma do Tribunal, acompanhando
o voto do relator, desembargador
Tarcísio Valente, confirmou a
sentença de 1ª instancia, inclusive
quanto ao valor das indenizações.

A

manhã, durante a Colação de
Grau dos acadêmicos da
Faculdade do Pantanal
(Fapan), será feita a entrega da
Comenda Athenas, concedida
anualmente pela instituição, com a
intenção de homenagear pessoas de
Cáceres e região que se destacam em
suas áreas de atuação. Dentre os
homenageados, o jornalista Chuenlay
Marques Gonzaga Junior, fundador
do portal informativo Jornal-Oeste,
expressão máxima da mídia virtual no
oeste de Mato Grosso, com mais de
um milhão de acessos/mês.
Gonzaga Jr, como é mais
conhecido, é cacerense, natural da
Gleba Mirassol D'Oeste, que
emancipada foi desmembrada do
município de Cáceres. Formado em
comunicações sociais (jornalismo)
em 1998, desde 1986 já militava na
área e em seu currículo, consta como
lide profissional, assessoria de

imprensa na Assembléia Legislativa
de Mato Grosso; governo do estado e
Federação das Industrias, além de
passagens em vários periódicos da
imprensa escrita. No limiar do século
XXI, fundou o Jornal-Oeste,
investindo e acreditando no
jornalismo online com o objetivo de
cobrir a região de Cáceres e em 2004,
retornou à cidade depois de quase
vinte anos afastado, conciliando o site
nos últimos 14 anos, com atuações
paralelas. Neste interregno, prestou
assessoria de comunicação à Unemat,
Câmara de Vereadores, Sindicato
Rural e prefeitura de Cáceres.
Depois de tantas lutas,
desafios e vitórias, Gonzaga Junior se
diz gratificado com a lembrança e
agradece a Deus, à família e aos
leitores pelo prestígio, dedicando a
honraria aos colegas de profissão de
Cáceres e região, pelo apoio diário no
compartilhamento de informações.
Foto: Arquivo

Jornalista Gonzaga Junior, recebe hoje Comenda Athenas

Estado gestante agrava o assédio de vitimas pelas consequências
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OPERAÇÃO GRILLUS

Bando liderado por Juvenal Cassimir dos Santos, o “Borginho” e seus familiares, expulsava colaboradores dos proprietários, alegando que as terras não eram deles

Jagunços de terras são presos
em Jauru e Pontes e Lacerda
SESP/MT c/ Redação

Foto: PJC/MT

N

a manhã do último domingo
(18) em ação conjunta,
Polícia Judiciária Civil e
Polícia Militar deflagraram a
“Operação Grillus”, visando
cumprir 16 mandados de busca e 6
mandados de prisão, nas cidades de
Pontes e Lacerda e Jauru na região de
Cáceres.
Os Mandados tinham como
objetivo apurar uma série de crimes
que vem ocorrendo principalmente
na zona rural da cidade de Jauru,
mais precisamente na região
denominada “Areião”. Naquela
área, invasores mediante emprego
de arma de fogo e grave ameaça,
liderados por Juvenal Cassimir dos
Santos, conhecido como “Borginho”
e s eus familiares , expuls ava
colaboradores dos proprietários sob
o argumento de que as terras não lhes
pertenciam.
Após a comunicação dos
fatos na Delegacia de Polícia de
Jauru foi instaurado o Inquérito
Policial para sua apuração, ocasião
em que a Polícia Judiciária através
do Delegado Regional Rafael
Scatolon, representou pelos
mandados como forma de reprimir
os crimes investigados.
Com isso, nas cidades de
Jauru e Pontes e Lacerda os policiais
deram cumprimento aos Mandados
de Busca realizando a Prisão em
Flagrante de Juvenal Cassimir dos

espingardas) e 157 munições.
Participaram da operação,
policiais civis de Jauru, Delegacia
Regional e Núcleo de Inteligência,
Delegacia Municipal de Pontes e

Lacerda, coordenados pelos
Delegados Rafael Scatolon e Carlos
Augusto do Prado Bock, Policiais
Militares do 18º Batalhão, Força
Tática e Agentes da ARI/CR 12.

TROTE SOLIDÁRIO

Calouros do IFMT-P. e Lacerda
doam 400 itens ao Lar do Idoso
Assessoria c/ Redação

C

Armas, munição e demais rés criminais foram apreendidas com bandidos

Santos, Kellinton Rafael de Souza e
Welison Antônio de Araújo, todos
pelo crime de Posse Irregular de
Arma de Fogo. Também foi dado
cumprimento aos mandados de
prisão da esposa de Juvenal, Iracema
Emília dos Santos, e de seus filhos,
Jeremias Otoniel dos Santos e
Josielson Eliel dos Santos.
Já em Pontes e Lacerda,
foram cumpridos 9 Mandados de
Busca, sendo autuados em flagrante,
Zeneide Alves de Souza, Claudemir
G a s p a r, C a r l o s R o b e r t o d o
Nascimento, o “Carlinhos sem

perna”, e Valdenir Bezerra de Souza,
“Cuíca.” Todos, autuados por posse
de arma de arma de fogo e munições,
e investigados por integrarem o
bando armado para invasões das
terras.
Durante a ação foram
apreendidos motos serras,
documentos utilizados para
“esquentar” a posse das terras
invadidas pelos suspeitos,
acessórios de munição, além de
armas de fogo e munições utilizadas
pelo bando, totalizando 10 armas
apreendidas (revólveres e

alouros e veteranos dos cursos
superiores oferecidos pelo
Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e LacerdaFronteira Oeste fizeram a entrega de
aproximadamente 400 itens de
produtos de limpeza, materiais de
higiene pessoal, roupas e calçados, ao
Lar do Idoso Irmã Anfosina, no último
domingo (18).
Os donativos foram
arrecadados em um trote solidário,
que propiciou ainda, uma manhã de
interação entre as diferentes gerações,
com música, jogos, maquiagem,
conversas e muita história.
No trote solidário, as novas
turmas disputaram entre sí a maior
quantidade de produtos arrecadados,
no entanto, para uma das estudantes, a
competição fica de lado quando se
fala em solidariedade.
"É de suma importância esse
tipo de iniciativa, porque viemos aqui
para dar apoio, atenção, carinho, é
tudo que precisam e é necessário para
eles, que contribuíram muito para a

NOVA MARCA

sociedade. É como se voltassem a ser
crianças. Alguns sofreram abandono
de incapaz e isso é triste. É uma
experiência única para mim e os
outros alunos", disse a caloura Stéfani
Kethelin Marçal Alves de Almeida, do
primeiro semestre do curso de
Comércio Exterior.
A Coordenadora no Lar,
Rossana Ponte da Cruz destacou o
envolvimento dos alunos e a
idealizadora do trote solidário,
professora mestre Nilmara Meireles
Fonseca ressaltou o cunho social da
ação. "Os alunos mostraram o papel
da instituição IFMT em Pontes e
Lacerda. Estamos baseados em um
tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Essa última, é levar à
comunidade externa o que estamos
produzindo dentro do Campus e
mostrar que estamos formando
cidadãos conscientes com todos e no
Lar dos Idosos, há pessoas que têm
muito o que nos ensinar e já
contribuíram muito para a sociedade",
finalizou.
Foto: Divulgação

Sicredi inaugura novas instalações
da agência em Lambari D'Oeste
Assessoria

O

Sicredi – instituição
financeira cooperativa com
mais de 3,7 milhões de
associados e presente em 21 estados
brasileiros – inaugurou na última
sexta feira, 16, as novas instalações
da agência de Lambari D'Oeste,
localizada na principal avenida da
cidade.
A agência pertence à
Cooperativa de Crédito Sicredi
Noroeste MT e Acre, que atua em 16
municípios, com a totalidade de
quase 30 mil associados.
Projetada para criar uma
experiência ainda mais cooperativa, a

agência de Lambari apresenta a nova
marca desenvolvida com o objetivo
principal de posicionar o Sicredi
como instituição financeira
cooperativa comprometida com a
vida financeira dos seus associados e
com as regiões onde atua.
No ambiente interno, o
espaço amplo foi pensado para
oferecer conforto, proximidade e
interação entre os associados. Logo
na entrada, uma área de recepção foi
criada para orientar sobre a melhor
opção de atendimento.
Quem precisar esperar,
contará com a área de convivência
Foto: Assessoria

Maquete da moderna agencia do Sicredi de Lambari D'Oeste

onde poderá tomar café, ler ou até
mesmo aproveitar para realizar
tarefas de trabalho. No autoatendimento, guarda-volumes estão
disponíveis para facilitar a
mobilidade dos associados.
Para estar cada vez mais à
disposição de seus associados, além
da agência física o Sicredi também
oferece uma múltipla rede de canais
de conveniência como móbile e
internet banking, redes de autoatendimento e agentes credenciados.
Para o vice-presidente da
Cooperativa, Eduardo Francisco
Ferreira Duarte, “com a inauguração
das novas instalações da agência, os
nossos associados demonstram que a
união de pessoas com o mesmo
propósito faz um resultado
fantástico, como o que aconteceu
aqui hoje. Isso é cooperativismo.”
No município há 21 anos, o
Sicredi passou por vários endereços.
Segundo a gerente, Hilda Melo
Duarte, “é uma agência maior,
moderna, que trará mais conforto aos
nossos associados. Estávamos numa
agência bem menor, e agora, temos
esta aqui, que trará uma experiência
bem melhor aos nossos associados.”
Além da agência de
Lambari, todas as demais agências
que o Sicredi possui no Brasil –
atualmente, mais de 1.500 – estão
passando, gradualmente, pela
adequação ao design ambiental da
nova marca.

Cáceres-MT, quarta-feira 21 de março de 2018
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ESCALA MÍNIMA

Porto dos Gaúchos é um dos mais atingidos por abalos sísmicos e apenas em
agosto do ano passado, o observatório registrou quatro tremores no município

Tremor em Salto do Céu
atingiu 1,9 graus Richter
M.N c/ Redação
Foto: Divulgação

T

Em Salto do Céu fenômeno registrou 1,9º da escala Richter

NECROPSIA

Politec nomeia técnico para
unidade regional de Cáceres

rês tremores de terra
foram registrados em
Mato Grosso desde o
último sábado (17) e segundo o
Observatório Sismológicos
(Obsis) da Universidade
Nacional de Brasília (UNB) o
último fenômeno ocorreu na
segunda-feira, (20) por volta das
5h14, em Porto dos Gaúchos.
O tremor teve magnitude
de 2.2 graus na escala Richter. No
sábado, por volta das 7h00, outro
fenômeno, de magnitude 1.9
grau, foi registrado em Salto do
Céu, na região de Cáceres.
Pouco antes, às 5h18,
outro tremor também foi
registrado pela instituição, em
Chapada dos Guimarães, com a
magnitude 2.6 graus na escala
Richter.
De acordo com o Obsis, o
abalo sísmico alcançou a
magnitude de 2,1 graus na Escala
Richter, às 10h46, de domingo,
mas apesar disso, o fenômeno não
foi sentido pelos moradores e não
houve relatos de prejuízos.
Porto dos Gaúchos é um
dos municípios mais atingidos
por abalos sísmicos em Mato

MUTIRÃO SOCIAL

Assessoria c/ Redação

A

Perícia Oficial e
Identificação Técnica de
Mato Grosso (Politec)
terá o reforço de 29 novos
servidores convocados do
cadastro de reserva do concurso
realizado pelo Governo do
Estado.
Foram nomeados 16
classificados para início imediato
e convocados mais 13 para que
indiquem o município onde irão
atuar dentro do Pólo para qual
concorreram.
Pelo edital de convocação
os 13 classificados tinham até
ontem, 20, para comparecer às
15h, na sede da Politec, no bairro
Carumbé, na Capital, para

optarem pelo município de
preferência para posse.
Entre os nomeados estão
nove técnicos em necropsia para
atuarem em Água Boa, Cáceres e
Cuiabá, e sete papiloscopistas
para reforço do quadro de pessoal
da Capital.
As nomeações
atendem à ordem de classificação
do concurso público homologado
em 27 de dezembro de 2017.
Conforme o diretor geral da
Politec, Reginaldo Rossi do
Carmo, 22 técnicos de necropsia
serão divididos entre as cinco
regionais e os sete
papiloscopistas atenderão a
Capital.
“As nomeações sinalizam
Foto: Reprodução

Rabecão da Politec transporta corpos para necropsia

a intenção do Governo de
recompor o quadro de servidores
da Politec. Este é um dos
concursos mais aguardados pelo
órgão, pois o último concurso
para papiloscopistas, por
exemplo, aconteceu há quase 17
anos. Estes profissionais são
responsáveis por toda a
identificação civil de Mato
Grosso”, explica.
O diretor explica que há
esforços do Governo para
convocar mais pessoas do
cadastro de reserva para
aumentar o quantitativo de
servidores do órgão, no entanto, a
proposta depende da
disponibilidade financeira do
Estado.
Já o Edital de Convocação
nº 001/2018 divulga os nomes
dos 13 classificados para
comparecerem no dia 20 de
março, às 15h, na sede da Politec,
no bairro Carumbé, na Capital,
para optarem pelo município de
preferência para posse.
Em caso de não
comparecimento no local e
horário marcado, o candidato será
nomeado exclusivamente a
critério da administração em
qualquer dos municípios
integrantes do pólo ao qual
concorreu.
Os técnicos em necropsia
entrarão em exercício nos pólos
de Rondonópolis, Sinop e
Tangará da Serra.

Grosso. Apenas em agosto do ano
passado, o observatório registrou
quatro tremores no município,
com magnitudes que variaram de
2,2 a 2,7 graus na Escala Richter.
Até agora, a UnB
contabiliza 835 eventos ao longo
dos anos em Porto dos Gaúchos.
O maior deles ocorreu 31 de
dezembro de 1955 e atingiu 6,2
graus.
Ainda em setembro, um
tremor de terra foi sentido por
moradores do município de
Araguaiana. Entre setembro de
2016 e setembro de 2017, foram
registrados 40 tremores de terra
em Mato Grosso.
O de maior magnitude
(3,5 graus) foi em Aripuanã, em
setembro de 2016.
Em agosto do ano
passado, segundo a UnB, além
dos quatro tremores em Porto dos
Gaúchos, também foi registrado
um evento em Terra Nova do
Norte (1,9 graus).
No final de janeiro deste
ano, o Obsis também registrou
um tremor de terra de 3,5 graus
em Rondonópolis.

Aciso será realizada pelo
Bfron hoje no Cavalhada
Assessoria

Foto: Arquivo

Policiais do 2º Befron participam da Aciso em Cáceres

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Saúde (SMS), informa
que o 2º Batalhão de Fronteira,
BFron, estará realizando nesta
quarta feira, 21, no centro de
múltiplo uso da Cavalhada, Rua
dos Madeiros s/n°, das 8h00 às
17h00, a Operação ACISO, Ação
Cívico-Social.
A operação é uma
parceria com a SMS e serão
ofertados atendimentos de
médico clínico geral, pediatra e
ginecologista, além de serviços

como atualização do cartão SUS.
Para o secretário interino de
Saúde, Antônio Mendes, ações
como essa são importantes para o
município.
“O 2º BFron realiza um
trabalho comunitário de extrema
importância para Cáceres e nós
vemos essa parceria com a
Secretaria de Saúde do Município
como uma oportunidade de
aumentar a oferta de consultas e
serviços para a população,”
pontuou.

Cáceres-MT, quarta-feira 21 de março de 2018
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IRREGULARIDADES

Entre as irregularidades verificadas, todas de natureza grave, estão o não detalhamentos das licitações, dispensas, inexigibilidades credenciamentos, etc

TCE aplica multa ao presidente
da Câmara de Mirassol D'Oeste
Assessoria TCE-MT
Foto: Arquivo

Ronaldo Jardim dos Santos, Pte da Câmara de M. D'Oeste

O

presidente da Câmara de
Mirassol D'Oeste,
Ronaldo Jardim dos
Santos, foi multado pelo Tribunal
de Contas de Mato Grosso em 24
UPFs por irregularidades
verificadas no cumprimento da
Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei nº 101/2000) e da Lei de
Acesso à Informação (Lei nº
12.527/2011). A decisão é
resultado do julgamento do
monitoramento realizado pela
equipe técnica do TCE-MT para
verificar o cumprimento das

referidas leis no Poder
Legislativo de Mirassol.
A relatora do processo nº
215449/2017, conselheira
Jaqueline Jacobsen, acolheu em
parte parecer do Ministério
Público de Contas e julgou
parcialmente procedentes as
irregularidades detectadas pela
equipe técnica. O voto da relatora
foi acompanhado por
unanimidade dos membros da
Primeira Câmara, em sessão
realizada no dia 13 de março.
Entre as irregularidades

verificadas, todas de natureza
grave, estão a não
disponibilização da relação
atualizada e os detalhamentos das
licitações, dispensas,
i n e x i g i b i l i d a d e s ,
credenciamentos e adesões a atas
de registro de preços e da
documentação referente às fases
interna e externa desses mesmos
processos.
Também a não
disponibilização da legislação
atualizada e consolidada sobre o
regime jurídico dos servidores
públicos, bem como os
regulamentos e instrumentos
normativos concernentes à gestão
de pessoas; da legislação
atualizada e consolidada sobre os
planos de cargos e salários dos
servidores públicos; da relação
atualizada dos aposentados e
pensionistas; e da relação das
diárias concedidas.
A u s ê n c i a d a s
informações detalhadas sobre o
abastecimento da frota, própria
ou alugada, por meio de empresa
contatada ou reservatório
próprio; sobre o custo mensal de
abastecimento e manutenção da
frota, própria ou alugada; opções

de filtros para pesquisa de
informações sobre a frota de
veículos e maquinários, o
abastecimento e o custo mensal
da frota.
E, por fim, a não
disponibilização de forma
atualizada e consolidada das Leis
Municipais e dos Atos
infralegais, como Resoluções e
Decretos; do calendário, pautas,
atas e planilhas de votação das
deliberações em sessões

plenárias; dos projetos de leis e
atos infralegais, bem como as
respectivas tramitações; e dos
Projetos por Parlamentar.
A relatora determinou à
atual gestão da Câmara de
Mirassol D´Oeste que regularize
as irregularidades apontadas no
processo de monitoramento, no
seu Portal da Transparência,
conforme as normas trazidas pela
Lei Federal 12.527/2011, no
prazo de 60 dias.

CONTROLANDO

Motim explode na PCE
em Cuiabá: um morto

G1-MT c/ Redação

U

m detento morreu na
terça-feira (20) durante
motim na Penitenciária
Central do Estado (PCE), em
Cuiabá, a maior de Mato Grosso.
A morte foi confirmada
pela Secretaria Estadual de
Justiça e Direitos Humanos
(Sejudh-MT). Segundo o órgão, o
motim já foi controlado.
A identidade do detento e
a forma como ele foi morto ainda
não foram divulgadas. De acordo
com o Sindicato dos Servidores
Penitenciários do Estado de Mato

Grosso (Sindspen-MT), ao
motim acontece nos raios 3 e 4 da
unidade.
A suspeita é de que a
superlotação tenha motivado a
rebelião dos detentos. “O espaço
da unidade comporta 800
detentos e há uma população três
vezes maior, de 2,4 mil presos”,
disse João Batista, presidente do
Sindspen-MT.
Ainda segundo João, uma
revista recente encontrou
celulares, drogas e chuços dentro
das celas.
Foto: Arquivo

Superlotação teria sido o estopim da rebelião
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE
LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS
PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE
CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU
PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97.
#206471 DEVEDOR: ARINEIA GRACIELA ARDAIA - CPF.: 008.380.781-09 - RUA L
31,OLHOS D AGUAS - -CACERES -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador:
CLINICA VETERINARIA PANVET LTD - Favorecido:BANCO COOPERATIVO SICREDI
Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206213 DEVEDOR: MANOEL JESUS DE MORAES - CPF.: 496.154.081-15 - GLEBA
CAICARA, N S/N -IDF -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Favorecido:ESTADO DE
MATO GROSSO Valor do titul Item D da tabela D de custas
#206446 DEVEDOR: MARIA AUXILIADORA PEREIRA ALMEIDA - CPF.: 844.276.201-91 RUA PRUDENTE DE MORAES ,44 -JARDIM CIDADE NOVA -CACERES -MT - Titulo: Apres: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GR - Sacador: FUNDO DE APOIO AO
JUDICIARIO FUNAJURIS - Favorecido:FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO FUNAJURIS
Valor do titul Item B da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA
PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO
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GOLEADA NO PASSO

Jogando em seus domínios diante do frágil time de Tocantins, o Verdão do Norte
não teve pena do adversário, aplicando-lhe uma surra, a maior da história

Luverdense massacrou
adversário com sete gols
Redação c/ SN

Foto: Peterson Campos

O

Verdão de Lucas enfiou sete gols nas redes do Sparta

POUCA TÉCNICA

Chicote e Colorado empatam
em jogo disputado no Luthero

Luverdense ainda
comemora a maior
goleada de sua
história, aplicada domingo
último, (18) diante do SpartaTO na Copa Verde, ao
massacrar o adversário por 7 a
0 no Passo das Emas, o maior
placar dos 14 anos de história
do time de Lucas do Rio Verde
em partidas profissionais.
“Entramos muito
concentrados e respeitamos
demais a equipe deles pelo que
apresentaram no primeiro
jogo, mas tínhamos total
confiança que iríamos fazer
valer o nosso mando de campo
e conquistar a classificação.
Estou muito feliz e o
que posso dizer é muito
obrigado pela dedicação,
concentração e empenho dos
atletas, comissão técnica e
nosso staff”, celebrou o técnico
Odil Soares.
Com a derrota no jogo

de ida, em Araguaína-TO, por
1 a 0, o placar agregado foi o
famoso 7 a 1.
“Construímos uma
grande amizade entre todos e
isso ajuda para as conquistas”,
comemorou o atacante
Pimentinha,' autor de dois gols
na partida.
A goleada deste
domingo superou a vitória
obtida contra o Cáceres
Esporte Clube, no estadual de
2010. Na oportunidade o
Luverdense aplicou um 6 a 1.
Outro resultado
marcante, principalmente por
ter sido um jogo de Série B, foi
a goleada por 5 a 1 sobre o
Náutico no dia 22 de agosto de
2015.
O Lec agora enfrentará
o Atlético-ES pela semifinal da
competição. O jogo de ida será
no Passo das Emas, no
próximo dia 28.

Da Redação

U

nião e Operário
entraram em campo
no estádio Luthero
Lopes na tarde de domingo
último (18), pelo Campeonato
Mato-grossense 2018, partida

válida pelo jogo de ida das
quartas de final terminou com
o placar de 1 a 1 que ficou
melhor para os visitantes.
Os gols saíram no
primeiro tempo, o Colorado
Foto: Agora-MT

Empate favoreceu Operário que decidirá vaga em casa

Cáceres-MT, quarta-feira 21 de março de 2018

fez 1 a 0 aos 34 minutos com o
meia Igor Vieira, revelação do
estadual 2017 pelo Dom Bosco
e trazido como esperança neste
elenco do União.
O empate várzeagrandense veio cinco minutos
depois, com João Guilherme.
Na segunda etapa, com
maior responsabilidade de
vitória, o União tentou se
lançar ao ataque, mas sem
muito sucesso.
A partida teve os dois
clubes mostrando muita raça e
pouca técnica. Ao final, o
resultado de empate favoreceu
o Operário que agora decidirá a
vaga em casa.
Os clubes voltam a se
enfrentar no sábado (24), às
18h, na Arena Pantanal. Quem
se classificar no confronto
enfrentará o vencedor de
Cuiabá e Ação.
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Parabéns a linda Cecília Arruda por mais um
ano de vida, que a felicidade, o amor e o
sucesso nunca abandonem o seu caminho.
Feliz Niver!

By Rosane Michels

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

Esotérico
O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
seu signo marcando o início de
um novo ano astral, regido por
Júpiter. Chegou a hora de você
começar a tirar do papel ou do
plano das ideias todos os seus projetos,
pessoais e profissionais, especialmente os que
envolvem sociedades e parcerias financeiras.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. Você estará mais
aberto e receptivo, mais voltado para as
atividades sociais.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter e deixa você
mais fechado e voltado para o seu mundo
emocional. O momento envolve reflexão
e revisão dos acontecimentos do ano astral
que passou.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar sua rotina, especialmente a
de trabalho. O período, que dura algumas
semanas, pode envolver o surgimento de
um novo projeto.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar intensamente sua vida social e
aproxima amigos, novos e antigos. Você
estará mais simpático e divertido, mais
voltado para as atividades sociais.

O Sol fecha seu grande
ciclo em Peixes e começa
sua caminhada anual
através de Áries marcando
o início de um novo ano
astral, regido por Júpiter, seu regente e
promete movimentar sua vida
romântica. O período, que dura algumas
semanas, pode envolver o surgimento de
um novo amor em sua vida.

O Sol fecha seu grande
ciclo em Peixes e começa
sua caminhada anual
através de Áries marcando
o início de um novo ano
astral, regido por Júpiter, que movimenta
com intensidade sua vida profissional e
carreira. Um novo passo pode ser dados e
o sucesso pode chegar, depois de muito
esforço e dedicação.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete movimentar sua
vida doméstica e os relacionamentos
familiares. O período, que dura algumas
semanas, deixa você mais fechado e
caseiro.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar seus projetos de médio prazo,
especialmente os que envolvem viagens e
contato com pessoas e empresas
estrangeiras.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido por
J ú p i t e r, q u e p r o m e t e
movimentar positivamente contatos
comerciais e possibilita acordos e
negociações envolvendo um novo contrato
de trabalho, que pode ser firmado.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar seu mundo emocional.
Acordos e negociações envolvendo
parcerias e sociedades financeiras são
amplamente beneficiados.

O Sol fecha seu grande ciclo
em Peixes e começa sua
caminhada anual através de
Áries marcando o início de
um novo ano astral, regido
por Júpiter, que promete
movimentar positivamente sua vida
material e financeira. Um novo emprego,
projeto ou contrato envolvendo o aumento
de seus rendimentos pode surgir.

Nossas felicitações a Marcos Aurélio que marcou
mais um golaço no placar da vida e recebeu o
carinho especial da família rotária e amigos.
Muita saúde, paz, amor e prosperidades é o que
desejamos.

Abraço especial a nossa amiga Suzy Kristina dos Santos,
que está investindo em capacitação com os excelentes
cursos oferecidos pelo Senar. Sucessos sempre...

Grande abraço a José Carlos Gonzaga que ontem
comemorou data nova. Receba hoje nosso destaque com
votos de muitas felicidades.

Excelente opção para esta quinta-feira, 22, a
palestra "Poder de si Mesmo" que será
ministrada pela treinadora comportamental,
business executive coaching, kid coach e
jornalista Jacqueline Lubaski. O evento
acontece no Centro Cultural as 19h e as
inscrições são gratuitas e podem ser feitas
pelo telefone: 3222-3589. Fica a dica.

