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FORÇA TAREFA

Operação III Barras combate lavagem de
dinheiro do tráfico de drogas em Cáceres
Foto: Divulgação

Um escritório de contabilidade e duas residências, sendo uma em
Cáceres e a outra no município de Cuiabá, foram alvos da operação “III
Barras”, realizada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco) em parceria com a Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), Receita Federal e Grupo Especial de Fronteira (Gefron). A
operação, segundo a unidade regional do Gaeco em Cáceres, é o
desdobramento de uma apreensão ocorrida em 2017 de expressiva
quantidade de dinheiro enterrado na Fazenda III Barras, localizada na linha
de fronteira do Brasil com a Bolívia. Página 06

PREVENÇÃO

Saúde alerta para o aumento de
casos de Covid-19 em Cáceres
Foto: JCC

Operação integrada Gaeco, Defron, Gefron e RF

SUICÍDIO?

Polícia investiga morte de técnico em
enfermagem no Hospital São Luiz
Foto: Reprodução

A Polícia Civil investiga a
causa da morte do técnico em
enfermagem Bruno dos Santos
Danciguer Barbosa, 24 anos, que foi
encontrado em uma ala reservada
para repouso dos profissionais no
hospital São Luiz, na manhã de
ontem. Bruno era acadêmico do
curso de Enfermagem no Campus da
Unemat em Cáceres e trabalhava
como técnico no hospital desde 2012.

Secretária de Saúde Silvia Roberta Ortiz

Apesar do município configurar na classificação de risco baixo de
infecção do coronavírus no último boletim informativo da SES, o crescente
número de casos suspeitos e confirmados na cidade, acende o alerta da
Secretaria Municipal de Saúde, em Cáceres. A secretária de saúde de
Cáceres, Silvia Roberta Pereira de Jesus Ortiz, reforçou nesta semana que
Cáceres precisa levar o aumento no número de casos de Covid-19 a
sério.Página 03

APADRINHAMENTO

Servas de Maria lança campanha de Natal
Padrinhos do Lar para angariar presentes

Foto: Divulgação

Bruno trabalhava no
hospital desde 2012

Página 04

PRAZO ESTENDIDO

Governo transfere para março
início do vencimento do IPVA

Lista de presentes no facebook do Lar

Foto: JCC

O Governo de Mato Grosso publicou
decreto alterando o calendário de vencimento do
Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) referente ao ano de 2021.
Com isso, o vencimento do tributo que iniciaria a
partir do mês de janeiro, foi prorrogado para o mês
de março.

CÃES E GATOS

Seguindo os moldes de ações realizadas nas festas de fim de ano, o
Lar Servas de Maria iniciou uma campanha para homenagear os moradores
da instituição, com o objetivo de tornar o natal dos idosos mais especial.
Uma lista de presentes foi organizada visando atender os pedidos dos
vovôs e vovós do Lar que esperam por um padrinho. Página 03

Governo publica nova
tabela de vencimento

Página 04

Última etapa de Vacinação
Antirrábica do ano será
realizada neste sábado
em Cáceres
Página 04
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BOLETIM COVID-19
Em Mato Grosso 169.705 casos
confirmados da Covid-19, sendo
registrados 4.291 óbitos. Nas últimas 24
horas foram notificadas 1.048 novas
confirmações. Os dez municípios com
maior número de casos de Covid-19 são:
Cuiabá (38.172), Rondonópolis (12.536),
Várzea Grande (11.905), Sinop (9.143),
Sorriso (7.470), Lucas do Rio Verde
(6.941), Tangará da Serra (6.721),
Primavera do Leste (5.517), Cáceres
(3.770) e Nova Mutum (3.566).
TRANSPORTE CULTURAL
Inovando as ações e valorizando a cultura,
a Prefeitura de Cáceres deu vida ao projeto
de transporte cultural, ideia que surgiu a
partir das dificuldades enfrentadas pelos
artista quanto ao translado, de acordo com
o idealizador do projeto, Junior Trindade,
o ônibus proporcionará aos artistas
participarem de apresentações aqui ou em
outras cidades do Estado, fortalecendo
ainda mais a cultura, uma vez que o veículo
estará também a disposição das escolas
municipais para aulas de campo
proporcionando aos alunos conhecer os
pontos históricos da cidade.
REMATRÍCULA
Seduc reforça aos pais ou responsáveis
pelos alunos matriculados em uma das 758
escolas da rede estadual de educação, que o
prazo final para o processo de rematrícula
para continuidade do biênio 2020/2021,
encerra-se nesta sexta-feira (18). A ficha de
matrícula deverá ser impressa pela
Secretaria Escolar datada e assinada pelo
diretor da instituição de ensino, pelo
secretário escolar e pelo técnico da
secretaria escolar que realizou a matrícula.
POLÍCIA PENAL
Com 22 votos favoráveis e 2 ausências, foi
aprovado pela ALMT a PEC nº 05/2020,
que altera e acrescenta dispositivos à
Constituição estadual, transformando o
“agente penitenciário”, em “policial
penal”. De autoria do deputado estadual
João Batista do Sindspen (Pros), segue
agora para promulgação na Casa de Leis. A
PEC foi apresentada no dia 19 de fevereiro
de 2020, sendo aprovada em primeira
votação em julho deste ano. Durante a
defesa da PEC, João Batista usou a tribuna
para agradecer os colegas parlamentares,
que de forma unânime, aprovaram a
criação da Polícia Penal.
NOTA MT
Nesta quinta-feira (17) a Sefaz realiza o
sorteio especial de Natal do Programa Nota
MT. O sorteio será feito na sala de reuniões
Garcia Neto, no Palácio Paiaguás, a partir
das 9 horas. Nele serão sorteados cinco
prêmios de R$ 50 mil. Este será o 16º e
último sorteio no ano do Programa Nota
MT e terá 5.144.956 bilhetes concorrendo,
gerados a partir dos documentos fiscais e
bilhetes de passagem eletrônicos emitidos
entre os dias 1º de setembro a 30 de
novembro. Nos 15 sorteios deste ano,
sendo 12 mensais e 3 especiais (Carnaval,
S ã o J o ã o e P r i m a v e r a ) , 11 . 9 4 5
consumidores foram premiados e
distribuídos cerca de R$ 8,5 milhões em
dinheiro.

Um fórum para o Pantanal

Maior área alagada do planeta, o
Pantanal é uma reserva internacional da
biosfera, reconhecida pela Unesco e deve
ocupar perante ao mundo, assim como a
Amazônia, o seu lugar prioritário que a
natureza o concedeu.
A internacionalização do bioma,
no entanto, não pode se restringir apenas
às suas belezas tão contempladas nas mais
diferentes nações. É preciso que o
Pantanal seja patrimônio do mundo de
forma prática e objetiva.
O trabalho realizado pela
C o m i s s ã o Te m p o r á r i a E s p e c i a l ,
concluído na última semana com
apresentação do relatório contendo
diversas sugestões de ações, em verdade,
não é o fim. Está longe disso. O
documento final aplica adicionais
responsabilidades.
Como, por exemplo, fazer com
que os países pantaneiros participantes do
Mercosul, inclusive a Bolívia, que está em
processo de adesão ao bloco, possa definir
uma estratégia, em acordo específico,
para atuação articulada no combate ao
desmatamento e aos incêndios florestais.
Por mais que seja o Brasil o país
que abriga o maior percentual do bioma, a
responsabilidade deve ser compartilhada
por todos. É preciso que haja
responsabilidades concorrentes.
Até porque o Pantanal não é um
pedaço de terra qualquer que, apenas por
ser terra, já é valioso para o sentido da
vida. Trata-se do mais denso bioma do
mundo, que abriga 132 espécies de
mamíferos, como anta, capivara, veado,
onça-pintada, morcego; de catalogadas 85
espécies de répteis, sendo os jacarés com a
maior variedade; de 463 espécies de aves,
como o tucano, arara, tuiuiú, carão; mais
35 espécies de anfíbios, como a rã-verde;
e 263 espécies de peixes: pacu, pintado,
bagre, traíra, dourado, piau, jaú (o maior

da região).
Além disso, há milhares de
plantas e uma vegetação fascinante.
Portanto, vida em abundância.
Em
tempos de pandemia, a crise nos empurra
a falar de desenvolvimento, de falar de
progresso, de falar de infraestrutura, de
estradas, de ferrovias, navegação, de
transportes como instrumento de
desenvolvimento, temas a mim muito
caros, até pela necessidade de o Brasil
gerar cada vez mais emprego para
melhorar a vida das pessoas. Mas, nada
disso tem significado se não for
consorciado com a preservação natural
das espécies.
E quando se fala em espécies,
falamos prioritariamente de seres
humanos. Preservar e conservar o
Pantanal, a rigor, é princípio da
preservação humana. As populações que
habitam o Pantanal têm essa consciência.
Para eles, como deve ser cada vez mais
uma preocupação, nada é mais importante
que a conservação.
O diagnóstico sobre a situação do
Pantanal em chamas foi lastreado na
ciência e no conhecimento. São
recomendações importantes
recomendações.
Para se ter uma ideia, só em soluções
econômicas e de gestão para o Pantanal,
são sete encaminhamentos ao presidente
da República. As soluções para as áreas
ambientais e de infraestrutura reúnem
mais cinco ações fundamentais.
Detalhados, há praticamente um
ministério de ações.
Além disso, já está em curso uma
minuta de um projeto, que vem chamado
de Estatuto do Pantanal, e que se torna
ainda mais robusta na medida em que, na
linha do aperfeiçoamento, acata
integralmente as sugestões trazidas
durante o funcionamento da CTE

Pantanal.
Está claro que a maior tragédia
socioeconômica e ambiental das últimas
décadas exterioriza a fragilidade
institucional na região, em especial aquela
voltada ao combate e prevenção de
incêndios e à proteção da fauna. Além
disso, a tragédia que registrará expõe a
lacuna de um marco normativo protetivo
ao bioma
Além do mais, é preciso lembrar
que os dolorosos e tristes acontecimentos
deste ano no Pantanal mato-grossense, a
grosso modo, a luz apenas das condições
climáticas cíclicas previstas, tendem a
continuar. E vem o alerta: sem esse
acompanhamento mais próximo, mais
detido, mais afinado, o cenário pode ser
ainda pior em 2021 e nos anos adiante.
Portanto, nada mais justo com o
Pantanal, com os pantaneiros e com as
futuras gerações, a proposta também em
curso para que a Comissão Temporária se
transforme em uma Subcomissão dentro
da Comissão do Meio Ambiente.
Criada, a subcomissão do
Pantanal será um fórum permanente para
o Pantanal, pois permitirá que sejam
concentrados os esforços na avaliação da
legislação e das políticas públicas,
mediante realização de audiências das
quais poderão participar especialistas e
representantes do governo e da sociedade.
Será o grande fórum de debates e de
aperfeiçoamento das medidas preventivas
e reparatórias ao bioma, à sua população e
ao desenvolvimento, em prol de toda a
sociedade e das gerações presentes e
futuras.
Afinal, a vida pantaneira importa! É
importa muito.
___***Wellington Fagundes é senador
de Mato Grosso e presidiu a Comissão
Especial Temporária do Pantanal

O que nos espera quando a pandemia passar?
Diante da pandemia causada pelo
novo Coronavírus, o mundo se viu
paralisado frente a uma doença
desconhecida, a Covid-19. Infelizmente,
cerca de 181.123 pessoas perderam suas
vidas no Brasil e 1.607.798 em todo o
planeta, de acordo com a Organização
Mundial de Saúde (OMS), até o
momento. Caracteristicamente os países
menos desenvolvidos são os que mais
sofrem as consequências e tentam se
adaptar a partir desse “novo normal”.
Colapsos nas diferentes áreas da
sociedade ainda acontecem e,
definitivamente, em virtude de nossas
frágeis políticas inclusivas e de interesse
comum. O colapso na saúde é sensível e
evidente, pois mais de 100 milhões de
brasileiros não têm acesso à saúde de
qualidade. No mundo, este número pode
chegar à casa dos bilhões.
A maioria da população está
desprotegida e insegura por não ter os
cuidados a sua saúde assegurados no caso
ou não de uma emergência. Muitos já não

têm condições de custear planos de saúde
ou seguros de saúde cada vez mais caros.
Isso é desesperador! Sobretudo, para uma
população que está envelhecendo dia após
dia e sem acesso à saúde. E sobretudo,
enquadrando-se no grupo de risco de
diferentes doenças, inclusive da própria
Covid19.
O Brasil está envelhecendo! E
nesse contexto, o contingente de
hipertensos, diabéticos, pessoas com
catarata, glaucoma e degeneração
macular também. E que é mais
preocupante: todos sem acesso à saúde de
qualidade e preventiva. O resultado é
medo, estresse e desconforto. De um lado,
profissionais da saúde sobrecarregados,
na linha de frente, e do outro, pacientes
aguardando em filas intermináveis.
Falta dignidade, falta respeito e
faltam, sobretudo, políticas de interesse
comum e resolutividade dos diferentes
agravos à saúde. Diante do atual cenário, é
necessário senso de urgência em superar
as expectativas a todo o momento.

EXPEDIENTE

Corrupção, individualismo,
ineficiência, ineficácia, desrespeito,
indisciplina, desorganização,
complacência, burocracia, complexidade,
superficialidade, lentidão e descaso são
adjetivos que determinam grande
sofrimento, enfraquecendo a sociedade e
por isso devem ser banidos com urgência.
Quando iremos nos posicionar
diante dos interesses dos mais frágeis
frente aos atrativos individuais?
Oferecendo os melhores recursos
disponíveis ao menor custo possível,
buscando a perfeição e excedendo as
expectativas para entregar resultados
acima da média! Seguramente, este é o
melhor caminho em nosso momento
atual.
A vacinação já é uma realidade
para o controle da pandemia, entretanto, o
pós-pandemia é mais preocupante e vai
exigir muito trabalho. Estejamos, todos,
preparados e motivados!
___***Renan Ferreira é médico
oftalmologista
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PREVENÇÃO

Secretaria de Saúde recomenda para que as pessoas redobrem os cuidados

Saúde alerta para o aumento de
casos de Covid-19 em Cáceres
Redação c/ Assessoria

Foto: Arquivo

A

secretária de saúde de
Cáceres, Silvia Roberta
Pereira de Jesus Ortiz,
reforçou nesta semana que Cáceres
precisa levar o aumento no número
de casos de Covid-19 a sério.
Apesar do município configurar na
classificação de risco baixo de
infecção do coronavírus no ultimo
boletim informativo da SES, o
crescente número de casos
suspeitos e confirmados na cidade,
acende o alerta da Secretaria
Municipal de Saúde, em Cáceres.
De acordo com os números
apresentados pela saúde, a situação
é preocupante. Num relatório
apresentado pela Secretaria de
Saúde no período de 1 a 14 de
novembro, 378 pessoas deram
entrada nas unidades de saúde com
casos suspeitos e alguns
confirmados da infecção, já nesta
primeira quinzena do mês de
dezembro, já foram 469
atendimentos.
E, comparando os boletins
de novembro e dezembro referente
aos casos positivados entre os dias
05/11 a 12/11 foram 15 pacientes e
no mesmo período de dias deste
mês foram 44 novos casos
confirmados. Somente, na segundafeira (14), foram 52 casos de
pacientes que buscaram
atendimento na unidade Central do
Covid.
Diante desse quadro, a
Secretaria de Saúde recomenda
para que as pessoas redobrem os

também demonstra preocupação ao
afirmar que, nos últimos dias, a
maioria dos pacientes, buscam
atendimentos na Central do Covid,

já com febre alta, saturando baixo,
sendo necessário o
encaminhamento à Unidade de
Pronto Atendimento.

EM PAUTA

Vereadores votam hoje em sessão
extraordinária 4 Projetos de Lei
Da Redação

Q

Coordenadora dos Centros de Especialidades Vanderly Muniz

cuidados e mantenham as normas
de segurança para evitar o aumento
dos casos de contaminação, caso
contrário o município caminha,
para o avanço da pandemia.
“Temos que redobrar os
cuidados e manter, rigorosamente,
as normas de segurança.
Precisamos controlar os casos e
manter os números baixos. Só
assim vamos evitar que tenhamos
novamente a crescente onda do
novo coronavírus na cidade”
assinala a secretária Silvia Roberta.
A secretária ainda lembra

que atualmente, só o Hospital
Regional está recebendo os
pacientes de Covid-19, o Hospital
São Luiz não está atendendo mais
os pacientes com essa doença.
Recomenda ainda a
secretária para que as pessoas
evitem se tocarem, evitem tirar a
máscara, não compartilhem
utensílios, mesmo estando em
época de festividades e
confraternização de fim de ano.A
coordenadora dos Centros de
Especialidades e membro do
Comitê do Covid, Vanderly Muniz

uatro Projetos de Leis (PL)
estarão na Ordem do Dia na
sessão extraordinária desta
quinta-feira (17). Com início
marcado para as 10 horas, todos os
projetos em apreciação são de
autoria do executivo e visam o ano
de 2021.
As 10h será votado em
segundo turno o Substitutivo à
Proposta de Emenda à Lei Orgânica
nº 01/2020, "que estabelece regras
do Regime Próprio de Previdência
Social do Município de Cáceres de
acordo com a Emenda
Constitucional nº 103, de 2019.
altera a redação do art. 89-A, e
inclui os artigos 89-B, 89-C, 89-D,
89-E, 89-F, 89-G, 89-H, 89-I, 89-J e
89-K na Lei Orgânica do Município
de Cáceres". Este Projeto foi
aprovado em primeiro turno na 176ª
Sessão Ordinária, realizada na
segunda-feira (14), por 12 votos a
favor e 2 contra (vereadores
Claudio Henrique Donatoni e
Valdeníria Dutra).
Outro projeto é o Projeto de

Lei nº 067 que será votado em
primeiro turno. O PLdispõe sobre
autorização na Lei nº 2618, de 19
de dezembro de 2017, Plano
Plurianual do Município de
Cáceres para o período de 2018 a
2021 - PPA 2018/2021 e da outras
providências, visando adequação
com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Lei orçamentária
anual."
Na pauta ainda serão
votados em primeiro turno mais
dois Projetos de Lei, o PL nº 029,
que estabelece diretrizes, metas e
as prioridades da administração
Pública Municipal, orientando a
elaboração da Lei Orçamentária
Anual 2021 e dá outras
providências e o PL nº 068, que
estima a Receita e fixa a Despesa
do Município de Cáceres para o
exercício Financeiro de 2021 e dá
outras providências."
Todas as votações serão
transmitidas ao vivo pela página
oficial da Câmara Municipal no
Facebook
Foto: Arquivo

APADRINHAMENTO

Servas de Maria lança campanha de Natal
Padrinhos do Lar para angariar presentes
Da Redação

S

eguindo os moldes de ações
realizadas nas festas de fim
de ano, o Lar Servas de
Maria iniciou uma campanha para
homenagear os moradores da
instituição, com o objetivo de tornar
o natal dos idosos mais especial.
Uma lista de presentes foi
organizada visando atender os
pedidos dos vovôs e vovós do Lar
que esperam por um padrinho.
Intitulada “Campanha de
Natal Padrinhos do Lar”, essa
corrente de carinho e solidariedade

tornará com certeza mais feliz o
Natal dos idosos assistidos pelo
abrigo.
A campanha acontece por
meio das redes sociais, a exemplo
do facebook da instituição onde
está sendo divulgada a foto de cada
idoso com seu pedido. Assim
pessoas ou até mesmo empresas
que queiram ajudar e presentear um
idoso deve entrar em contato com o
Lar. Tem presentes para todo bolso,
eles pedem vestido, boné, short,
perfume, creme de pentear, camisa,

chapéu, garrafinha d'água, entre
outros.
De acordo com André,
devido a pandemia, esse ano a
campanha de natal está diferente e
mais distante, assim é recomendado
ao padrinho/madrinha que entregue
junto do presente uma cartinha ou
bilhete para que o idoso sinta esse
contato mesmo que de longe.
Caso tenha interesse em
colaborar com a ação, entre em
contato com o Lar Servas de Maria
através dos telefones: (65) 32233888 Lar das Servas de Maria;
99696-1458 André; 98459-0241
Nivaldo e 99993-2096 Fabiane.

Foto: Divulgação

Votação dos projetos está marcada para iniciar as 10h

Eles esperam pelo seu apadrinhamento
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SUICÍDIO?

Direção do hospital abrirá uma sindicância para apurar a morte de Bruno

Polícia investiga morte de técnico em
enfermagem no Hospital São Luiz
A
Da Redação

Foto: Facebook

Polícia Civil investiga a causa
da morte do técnico em
enfermagem Bruno dos Santos
Danciguer Barbosa, 24 anos, que foi
encontrado em uma ala reservada para
repouso dos profissionais no hospital
São Luiz, na manhã de ontem. Bruno era
acadêmico do curso de Enfermagem no
Campus da Unemat em Cáceres e
trabalhava como técnico no hospital
desde 2012.
A Polícia Civil foi acionada por
volta das 6 horas e no local isolou a área
para os trabalhos da perícia técnica. De
acordo com informações, o profissional
estava deitado na cama com uma seringa
no braço. Os objetos apreendidos no
local serão periciados e um laudo do
Instituto Médico Legal (IML) deve
apontar a causa da morte. Embora as
evidências apontam para um suposto
suicídio, a polícia trabalha com várias
hipóteses, não descartando outras
possibilidades.
Em Nota, a direção do Hospital
São Luiz informou que ao tomar
conhecimento do fato acionou
imediatamente as autoridades policiais
que seguirá em investigação sobre as
circunstâncias da morte do profissional.
E que a unidade também abrirá uma
sindicância interna para apuração dos
fatos. Até a conclusão das investigações,
o hospital apoiará integralmente as
autoridades e não se manifestará sobre o
caso.

Central dos Estudantes – LIVRE JANE
VANINI, vem a público externar o mais
profundo pesar pelo falecimento do
acadêmico BRUNO DOS SANTOS
DANCIGUER BARBOSA, do curso de
Bacharelado em Enfermagem – Unemat
Campus de Cáceres.

PRAZO ESTENDIDO

Governo transfere para março
início do vencimento do IPVA

Assessoria

O

Bruno foi encontrado já sem vida por colegas

O Hospital São Luiz lamenta a
morte do colaborador e se solidariza
com a perda da família e de seus colegas
de trabalho. A unidade também está

prestando assistência à família neste
momento. O Diretório Central dos
Estudantes da Unemat publicou uma
nota de luto pelo ocorrido. O Diretório

CÃES E GATOS

Última etapa de Vacinação Antirrábica do
ano será realizada neste sábado em Cáceres
Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres, por meio
da Vigilância em Saúde, realiza
neste sábado (19) mais uma
etapa da vacinação antirrábica no
município. Embora, nos dias de hoje, a
raiva seja uma doença considerada um
tanto incomum, ela ainda é tida como
uma grande preocupação por parte dos
donos de pets. Incurável nos animais e
fatal em 100% dos casos, a doença é uma
zoonose e, portanto, também pode afetar
os seres humanos, sendo que a vacina

O DCE – LIVRE JANE VANINI
solidariza-se com a família e amigos do
acadêmico.
Que Deus conforte seus
corações e dê forças para transformar
toda dor desta perda irreparável em fé e
esperança!

antirrábica é, ainda hoje, a sua única
forma de prevenção.
Portanto, cães e gatos a partir
de três meses de idade, que ainda não
foram vacinados em 2020, devem
receber a dose, que estará sendo aplicada
no período das 8h às 16h nos pontos de
vacinação: PSF CAIC, na Rua Hermes
da Fonseca, N°152, B. Jardim Cidade
Nova; PSF Vila Real, na Avenida
Europa, Bairro Vila Real; PSF Rodeio,
na Rua Madri, Bairro Rodeio; Escola

Frei Ambrósio, na Av. Nossa Srª do
Carmo, Bairro Junco; Escola Municipal
Novo Oriente, na Rua Pirizal, Bairro Sto
Antônio; Escola Municipal do Garcez,
Rua Radial 1, Bairro Garcez; Escola
Municipal Eduardo Benevides Lindote,
Av Barcelona, B. Empa; Mercearia
Vitoria, em frente e pracinha, conhecido
como Pé de Galinha, Bairro Jd das
Oliveiras; Bar do Paulinho, na Av. Nossa
Srª do Carmo, Bairro Jardim União (Vila
Fifi), Mercado Vieira, na Av. José Pinto
de Arruda, Bairro Jardim União e Escola
Estadual João Florentino no Caramujo.
De acordo com a Gerente
Ambiental, Michele Guedes, é
importante a população levar cães e
gatos para vacinar e aproveitou para
informar que a vacina só é aplicada nos
pontos de vacinação, não sendo
permitida a entrega de doses. Ela ainda
informou que até esta sexta-feira (18) na
sede da Vigilância em Saúde, sito Rua
Olavo Bilac, Quadra 5 casa 1, Bairro
Monte Verde, a vacinação antirrábica
acontece no horário das 7h30 às 11h30 e
das 13h 30 as 17h 30.
Outra recomendação é que os
animais estejam contidos por correntes
ou guias e, de preferência, conduzidos
por adultos. Bem como devido a
pandemia, todos devem estar usando
máscaras e respeitar rigorosamente o
distanciamento.

Foto: Ilustrativa

Vacinação é gratuita e protege seu Pet

Governo de Mato Grosso
publicou decreto alterando o
calendário de vencimento do
Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores (IPVA) referente ao ano de
2021. Com isso, o vencimento do tributo
que iniciaria a partir do mês de janeiro,
foi prorrogado para o mês de março.
A alteração consta no decreto
nº 755, publicado no Diário Oficial edição extra, e estende a medida adotada
pelo Poder Executivo durante 2020. Por
conta dos reflexos e impactos
econômicos causados pela pandemia do
coronavírus o pagamento do IPVA deste
ano foi postergado para o segundo
semestre. Em um cenário normal, o
imposto seria cobrado no período de
janeiro a junho.
O secretário de Fazenda,
Rogério Gallo, explica que foi
necessário reorganizar os prazos de
vencimento do IPVA 2021 considerando
o momento em que cidadãos e empresas
mato-grossenses ainda se recuperam dos
efeitos financeiros ocasionados pela
pandemia.
“O Governo de Mato Grosso
sempre se mostrou sensível a situação
provocada pela Covid-19 e adotou
medidas que ajudaram muita gente,
inclusive em relação ao pagamento de
tributos. Estamos estendendo essa
prorrogação para o IPVA do próximo

ano para manter esse alívio financeiro
nas finanças dos cidadãos e caixas de
empresas”, destaca Rogério Gallo.
Outro fator que determinou a
mudança no calendário do IPVA 2021
foi o prazo final para pagamento do
tributo referente ao exercício de 2020,
que encerra neste mês de dezembro.
Para que os vencimentos não
ocorressem dentro de períodos
próximos, os valores de 2021 foram
prorrogados.
Com isso, o IPVA do próximo
ano terá os seguintes vencimentos:
finais de placas 1, 2 e 3 vencem em
março; finais de placas 4, 5 e 6 vencem
em abril; finais de placas 7, 8 e 9 vencem
em maio; e finais de placas 0 vencem em
junho. Os valores da alíquota do tributo
variam de 1% a 4% sobre o valor venal
do veículo, que é determinado pela Fipe
(Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas).
De acordo com a Secretaria de
Fazenda (Sefaz), órgão responsável pelo
lançamento e cobrança do imposto, os
descontos nos pagamentos em cota
única e opções de parcelamento serão
mantidos no próximo ano. Sendo assim,
o IPVA poderá ser pago com descontos
de 5% ou 3% ou em até seis vezes, desde
que a data de vencimento da última
parcela não ultrapasse o ano de
referência.
Foto: Divulgação

Nova Tabela de vencimento
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PLC 36

A partir de agora, o PLC 36 segue para sanção governamental

Deputados de MT aprovam isenção de aposentados e
pensionistas da contribuição previdenciária de 14%
Da Redação

Foto: Divulgação

QUALIFICAÇÃO

Inscrições abertas e gratuitas para o curso Técnico em
Agentes de Saúde e de Combate às Endemias em MT
Assessoria

O

Em segunda votação PLC foi aprovado por unanimidade

P

or unanimidade, os deputados
estaduais aprovaram em segunda
votação, o
Projeto de Lei
Complementar (PLC) nº 36/2020 que
isenta aposentados e pensionistas que
recebem até o teto do INSS da
contribuição previdenciária, de 14% da
alíquota. Com isso, foram revogados os
parágrafos 5° e 6° do artigo 2° da Lei
Complementar 654/20, que foi aprovada
em janeiro deste ano.
Desde julho vem sendo
praticado o desconto de 14% com
relação à contribuição previdenciária de
aposentados e pensionistas cujos
rendimentos são superiores a R$ 3 mil.
De autoria do Deputado Lúdio Cabral

(PT), o objetivo do PLC é acabar com a
cobrança de 14% de contribuição
previdenciária a todos os aposentados e
pensionistas na parcela da remuneração
até o teto do INSS. A partir de agora, o
PLC 36 segue para sanção
governamental. Na Comissão de
Constituição Justiça e Redação (CCJR),
a propositura teve parecer favorável e
chegou a receber dois substitutivos
integrais que foram rejeitados.
O
governo também apresentou duas
propostas para isentar os aposentados e
pensionistas que ganham até R$ 4 mil,
mas os parlamentares não aceitaram.
Para o deputado estadual
Delegado Claudinei (PSL), após meses

de discussões e divergências a respeito
da proposta, a aprovação foi uma grande
vitória. “Nada mais justo a isenção para
os aposentados e pensionistas estaduais
até o valor do teto do INSS, ou seja, que
recebem até R$ 6,1 mil”, declarou.
O deputado estadual Dr. João
(MDB) ressaltou o seu apoio à categoria
que vinha desde o começo do ano
lutando contra esse novo desconto, que
foi aprovado em janeiro, com a Reforma
da Previdência.
“Aos milhares de servidores do
Estado saibam que estamos juntos nesta
luta, hoje saímos vitoriosos e sem
dúvida mais fortalecidos”, afirmou Dr.
João.

presidente da Câmara Setorial
Temática (CST), dos Agentes
Comunitários de Saúde
e
Agentes de Combate a Endemias na
Assembleia, deputado Max Russi
(PSB), anunciou, a abertura das
inscrições para o curso gratuito de
formação profissional Técnico em
Agente Comunitário de Saúde (TACS),
com ênfase em Combate à Endemia.
O pré-lançamento foi realizado
durante a cerimônia de projeção do
Programa Social “Ser Família”, liderado
pela primeira-dama de Mato Grosso,
Virgínia Mendes, no Palácio Paiaguás,
em Cuiabá. As inscrições podem ser
feitas até o dia 17 de janeiro de 2021 pelo
site: www.tacsmt.com.br.
O curso é oferecido pela
Assembleia Legislativa de Mato Grosso
(ALMT), por meio da Escola do
Legislativo, com execução do Instituto
Brasil Adentro (IBA), e apoio do
Governo do Estado. A capacitação é
voltada exclusivamente para Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) e
Agentes de Combate à Endemias (ACE)
que possuem ensino médio completo e
atuam no estado. São 1.200 vagas nos
141 municípios. O início das aulas
semipresenciais está previsto para
fevereiro.
A ideia do curso de
qualificação surgiu após a instalação da
CST, em agosto do ano passado. “O
curso qualifica e prepara esses
profissionais para atender melhor as
famílias de Mato Grosso, além de
oferecer a oportunidade de aumentar a
remuneração salarial dos agentes,
dependendo do plano de cargos e
carreiras de cada município”, declarou o
deputado.
Max Russi ressalta a função
social exercida pela categoria à
população, por isso, o pré-lançamento
simultâneo ao Programa “Ser Família”,
que busca atender famílias em situação
de vulnerabilidade.
“Os agentes de saúde e
endêmicos têm também um importante
papel social ao levar informações,
orientações e identificar as primeiras
necessidades das famílias”, reiterou.
Segundo Carlos Eduardo Santos, relator
da CST, pela primeira vez a Assembleia
Legislativa tem uma Câmara Setorial
que trata exclusivamente dos Agentes
Comunitários de Saúde e Agentes de
Combate às Endemias no Estado.
"A prioridade é a qualificação

desses profissionais, porque além de ser
um investimento na área da saúde,
também agrega mais conhecimento aos
agentes, que estão diretamente nas
residências e atendem as primeiras
necessidades das famílias de vários
municípios de Mato Grosso”, lembrou.
A Câmara Setorial Temática é
composta por membros representantes
do Ministério Público do Trabalho,
Ministério Público de Contas,
Defensoria do Estado, Sindicato da
categoria, União das Câmaras
Municipais de Mato Grosso
(UCMMAT) e Escola do Legislativo.
O presidente do Sindicato dos
Trabalhadores de Combate à Endemias
no Estado de Mato Grosso (SintraceMT), Wilson Cutas, parabenizou a
Assembleia Legislativa por
proporcionar essa condição aos
profissionais, saindo na frente de muitos
estados.
«Fico muito feliz com a
realização do curso, principalmente
porque vem num momento oportuno,
onde os agentes comunitários de saúde e
de combate à endemias têm condições
de se qualificar para levar saúde pública
de qualidade à população que realmente
necessita de atendimento".
O diretor executivo do Instituto
Brasil Adentro, Lucas Calasans Corrêa
da Costa Mendes, explica que a parceria
com a Assembleia Legislativa firma o
compromisso da entidade em oferecer
gratuitamente o curso de
profissionalização aos agentes de saúde
e endêmicos, visando a melhoria de
qualidade na prestação de serviços para
a comunidade.
Sobre o Curso - Para participar do
curso é necessário comprovar atividade
na área, possuir ensino médio completo
e atuar em Mato Grosso. São cerca de
1.200 vagas, com carga horária mínima
de 1.200 horas. Os módulos serão
semipresenciais, ou seja, todas as aulas
em formato de Ensino à Distância
(online), com adição de duas aulas
presenciais por mês, realizadas nas
cidades polos.
Os participantes terão direito a
material didático digital e impresso,
apoio pedagógico com tutores online e
presencial, além de aulas práticas. Ao
final do curso, previsto para novembro
de 2021, o participante terá uma
cerimônia de formatura e diploma do
curso técnico reconhecido pelo
Ministério da Educação (MEC).
Foto: Ângelo Varela/ALMT

Cerimônia de lançamento do curso
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CRIMES CIBERNÉTICOS

A organização criminosa tinha, dentre os seus integrantes, hackers, funcionários de operadoras de telefonia

PF desarticula quadrilha que desviou mais de
18 milhões de prefeituras via internet banking
Assessoria

Foto: Divulgação

A

Polícia Federal deflagrou
ontem a Operação Dois
Fatores, com o objetivo de
combater fraudes eletrônicas, via
internet banking, cometidas por
organização criminosa em desfavor
de contas de prefeituras municipais
localizadas em agências da Caixa
Econômica Federal.
A investigação realizada por
policiais da Delegacia da Polícia
Federal de Cáceres e pelo Grupo
Permanente de Análises da Divisão
de Repressão aos Crimes
Cibernéticos, teve início a partir de
denúncia formulada pela Caixa
Econômica Federal que relatava a
ocorrência, em poucas horas, de
transações fraudulentas que
somavam mais de R$ 2 milhões em
prejuízo para uma conta bancária da
Prefeitura de Pontes e Lacerda. Em
um intervalo de quatro dias o
prejuízo potencial dos ataques
cibernéticos em prefeituras foi no
importe de mais de R$ 18 milhões. A
ação conjunta entre a Polícia Federal

Prefeitura de Pontes e Lacerda foi lesada em 2 milhões

e a Caixa evitou que o prejuízo fosse
ainda maior.
Na ação a Polícia Federal
visa, além da prisão dos operadores
das fraudes e dos beneficiários das
transferências fraudulentas, angariar

mais provas relacionadas aos crimes
cometidos, apreender bens obtidos
com o proveito dos ataques
cibernéticos e recuperar valores
convertidos em criptomoedas.
A organização criminosa

AÇÃO OSTENSIVA

Forças de Segurança prendem seis
em flagrante em Pontes e Lacerda
Assessoria

D

urante cumprimento de 11
mandados de busca e
apreensão, as forças de
segurança de Mato Grosso
prenderam seis pessoas em
flagrante, em Pontes. A ação faz
parte da Operação Fronteira
Integrada, deflagrada ontem na
cidade.
A Fronteira Integrada
contemplou também a cidade de
Cáceres nesta terça-feira. Já nesta
fase, a operação contempla a Região
Integrada de Segurança Pública
(Risp) 12, com foco nos municípios
de Pontes e Lacerda, Comodoro e
Vila Bela da Santíssima Trindade.
Entre os flagrantes
realizados, quatro foram pelo crime
de tráfico de drogas, um por posse de
munição e outro por porte de arma de
fogo. Também é saldo da operação a
recuperação de um veículo Ford
EcoSport que havia sido roubado em
Pontes e Lacerda na segunda-feira
(14), e uma motocicleta que possui

queixa de furto, além de apreensão
de aproximadamente 300g de
substância análoga a maconha.
As investigações levaram
aos alvos de buscas e apreensões por
envolvimento com o crime de tráfico
de drogas, e contou, além da
Delegacia de Pontes e Lacerda, com
apoio da Delegacia Regional,
Delegacia Especial de Fronteira,
D e l e g a c i a d e Vi l a B e l a d a
Santíssima Trindade e Delegacia de
Comodoro.
“Uma dessas prisões em
flagrante por tráfico, inclusive,
ocorreu durante cumprimento de
mandado que foi resultado de uma
investigação da Delegacia de
Comodoro. Essa integração, não só
com relação à Polícia Civil, mas com
as demais forças de segurança
envolvidas, é muito importante, e até
o momento levou a resultados
positivos”, avalia a titular da
Delegacia de Pontes e Lacerda,
Bruna Caroline Fernandes de Laet.
Foto: PJC

Operação integrada cumpriu 11 mandados de busca e apreensão

Após o apoio ao
cumprimento de mandados e
prisões, a operação continua com a
atuação ostensiva. “Estamos com 15
viaturas nas ruas, fazendo barreiras e
bloqueios em alguns pontos da
cidade e, concomitantemente,
fiscalização de trânsito, durante todo
o dia, e faremos também saturação
em alguns bairros, focada em locais
que funcionam como bocas de fumo
e pontos de uso de drogas”, explica o
comandante do 18º Comando
Regional da Polícia Militar (PMMT) e comandante adjunto do 12º
Comando Regional, tenente-coronel
PM Sandro Barbosa da Silva.
Segundo ele, o trabalho
integrado é fundamental para o
sucesso da operação. “Nós estamos
com equipes do serviço ordinário,
com a Força Tática, a inteligência, a
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros,
Sistema Penitenciário e, embora
cada uma tenha sua atribuição,
trabalhamos nos comunicando e
com ações conjuntas que fortalecem
ainda mais a atuação”.
O comandante do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), TC
Fábio Ricas, frisa que esta operação
tem papel fundamental na
desarticulação de organizações
criminosas. “Tivemos
cumprimentos de mandados e
prisões contra integrantes de
organizações criminosas da região
que atuavam com roubos e furtos de
veículos e com tráfico de drogas.
Sabemos que estes crimes são
comuns na região de fronteira, e
temos atuado fortemente para coibilos”.
Participam da Operação
Fronteira Integrada a Polícia Militar
(PM-MT), Polícia Judiciária Civil
(PJC-MT) – e suas especializadas –
Gefron, Corpo de Bombeiros Militar
(CBM-MT) e Sistema Penitenciário.

tinha, dentre os seus integrantes,
hackers, funcionários de operadoras
de telefonia e pessoas distribuídas
em diversas localidades do país. As
fraudes nas contas das prefeituras
causaram diversos prejuízos para os
municípios, desde atraso dos
salários de servidores até a falta de
pagamento de fornecedores, tendo
em vista que os valores foram
totalmente subtraídos das contas
bancárias.
As investigações apontam
que os principais ataques
cibernéticos eram direcionados a
servidores ocupantes do primeiro
escalão das prefeituras municipais.
A partir daí a organização realizava
transferências bancárias para contas
de beneficiários diversos,
pagamento de boletos e conversão
em criptomoedas dilapidando,
rapidamente, patrimônio do ente
municipal. O nome da operação é
uma referência à metodologia de
autenticação em dois fatores. A
autenticação em dois fatores é um
recurso disponibilizado por vários
sistemas que oferece uma etapa

adicional de segurança no processo
de acesso às contas. A primeira etapa
é, em regra, uma senha de acesso. A
segunda etapa é a solicitação de uma
informação adicional (além da
senha) para realizar o login (pode
ser, por exemplo, uma confirmação
de e-mail). A autenticação em dois
fatores, por proporcionar uma
segunda verificação de quem está
acessando o dispositivo informático,
confere maior segurança às
operações, sobretudo financeiras,
realizadas na internet.
Cerca de 70 policiais
federais cumprem, ao todo, vinte e
oito mandados judiciais, sendo onze
de prisão e dezessete de busca e
apreensão em seis unidades da
Federação (Goiás, Pará, São Paulo,
Maranhão, Bahia e Distrito Federal).
As ordens foram expedidas pela 2ª
Vara Federal da Subseção Judiciária
de Cáceres/MT.
Os responsáveis pelas
condutas delitivas investigadas
serão indiciados pela prática dos
crimes previstos nos art. 154-A, § 3º
e 155, § 4º, II do Código Penal.

FORÇA TAREFA

Operação III Barras combate lavagem de
dinheiro do tráfico de drogas em Cáceres
Assessoria

U

m escritório de contabilidade e
duas residências, sendo uma
em Cáceres e a outra no
município de Cuiabá, foram alvos da
operação “III Barras”, realizada pelo
Grupo de Atuação Especial Contra o
Crime Organizado (Gaeco) em parceria
com a Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), Receita Federal e Grupo
Especial de Fronteira (Gefron). Durante
a operação, foram cumpridos dois
mandados de prisão, um em Cáceres e o
outro em Brasnorte, além de buscas e
apreensão.
A operação, segundo a unidade
regional do Gaeco em Cáceres, é o
desdobramento de uma apreensão
ocorrida em 2017 de expressiva
quantidade de dinheiro enterrado na
Fazenda III Barras, localizada na linha
de fronteira do Brasil com a Bolívia.
Durante as investigações, foi constatado
que o proprietário da fazenda se tratava
de pessoa fictícia, a qual havia sido
criada para ocultar a propriedade de
diversos bens, como dinheiro, veículos,
gado e fazendas, provenientes do tráfico
de drogas.

Com as análises realizadas
pelas equipes do Gaeco, Defron e
Receita Federal constatou-se que as
ações delituosas praticadas tinham à
frente uma outra pessoa, que seria o
verdadeiro proprietário da fazenda, do
rebanho bovino e dos bens nela
contidos. O investigado já foi inclusive
condenado no Estado de São Paulo.
A organização criminosa,
conforme apurado no decorrer das
investigações, conta com a participação
de, pelo menos, quatro pessoas que se
estruturaram com o objetivo de ocultar
os bens pertencentes ao líder do grupo.
Os envolvidos teriam movimentado
quantidades expressivas de dinheiro em
contas bancárias sem origem
comprovada.
Ao longo das investigações,
conforme o Gaeco, diversos bens foram
objeto de medida cautelar de sequestro,
como a Fazenda III Barras, avaliada em
mais de 10 milhões. Além dela, diversos
automóveis, maquinário agrícola,
aproximadamente 800 cabeças de gado
e dinheiro em espécie encontram-se
arrecadados à disposição da justiça.
Foto: Reprodução

Residências são alvos da operação
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BRASILEIRO

Cuiabá briga por uma vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada

Fora de casa, Cuiabá vence
o Oeste e avança na Série B
N

Redação c/ Assessoria

Foto: Assessoria

a Arena Barueri, o
Cuiabá fora de casa,
venceu o Oeste pela 29ª
rodada da Série B. A equipe de
São Paulo, bem que tentou
começar a partida pressionando,
até os 22 minutos, o Oeste
conseguia manter um duelo
equilibrado e chegou a criar dois
lances de gol.
Um logo no início com
Fábio chutando fraco e perdendo
uma boa oportunidade. O outro
com o volante Maurício Barbosa,
que apareceu na segunda trave e
desviou de cabeça para fora uma
cobrança de falta.
Mas, o Cuiabá, que briga

por uma vaga na elite do futebol
brasileiro na próxima temporada,
fez a diferença. Aos 27, o meia
Felipe Marques deu um belíssimo
passe para o centroavante Elton.
Na cara do goleiro Caíque
França, ele bateu forte e abriu o
placar.
Em vantagem no placar,
os visitantes passaram a
administrar a partida. Inclusive,
aos 36, quase marcaram mais um.
O volante Pierini recebeu
livre na entrada da área um belo
passe de Elton, mas a finalização
desviou na zaga e saiu pela linha
de fundo, com muito perigo.
Na segunda etapa, já com

várias alterações efetuadas pelos
dois técnicos, o Oeste conseguiu
criar a melhor chance da partida
aos 24 minutos.
O atacante Pedrinho
recebeu um bom passe e chutou
rasteiro de longe. A bola bateu na
trave e foi pela linha de fundo.
Como quem não faz acaba
levando, o Oeste sofreu o segundo
gol aos 31. Yago tentou a
finalização, a bola desviou na
zaga e sobrou para Jenison, na
marca do pênalti.
Ele deu um biquinho no
canto e fechou o placar. Vitória
para o Cuiabá por 2 a 0 sobre o
Oeste.

TABELA

Definidas datas de estreia do Cuiabá,
Luverdense e Sinop na Copa Verde
Com placar 2 a 0, Cuiabá vence o Oeste

Só Notícias

A

Confederação Brasileira
de Futebol divulgou
tabela detalhada da Copa
Verde, competição regional
disputada desde 2014, entre 24
equipes de Mato Grosso, Acre,
Amazonas, Amapá, Distrito
Federal, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Pará,
Rondônia, Roraima e Tocantins, e
que será disputada de janeiro a
fevereiro. O campeão garante

vaga na 3ª fase da Copa do Brasil
de 2021. Mato Grosso terá três
representantes. Um deles, é o
Sinop Futebol Clube, que
estreará, em casa, no dia 21 de
janeiro, diante do Águia Negra
(MS), equipe que disputa o
Brasileiro da Série D. O horário
do confronto ainda não foi
definido. Quem vencer o jogo
passa para as oitavas de final, e
encara o Atlético Goianiense. Já o
Foto: Só Noticias

Copa verde será disputada por 24 equipes

Luverdense, por ter melhor
classificação no ranking, entra
direto nas oitavas e estreia no dia
24, no estádio Passo das Emas. O
adversário sairá do duelo entre
Brasiliense e Vitória (ES).
O Cuiabá, atual campeão
do certame, também entra nas
oitavas, com o primeiro jogo para
dia 24, na Arena Pantanal. Medirá
forças com o vencedor do jogo
entre Aparecidense (GO) e
Aquidauanense (MS). Os
horários também não foram
confirmados. A partir das quartas
de final, a decisão será em dois
jogos, que estão previstos para os
dias 30 ou 31 de janeiro, com a
volta para 6 ou 7 de fevereiro. Já
as semifinais, serão em 13 e 17 de
fevereiro. As finais, em ida e
volta, serão nos dias 21 e 24,
respectivamente.
Na última edição, o
Cuiabá conquistou o troféu. O
time mato-grossense disputou a
final com o Paysandu (PA). No
jogo de ida, perdeu de 1 a 0, na
Arena Pantanal. Na volta, no
estádio Mangueirão, conseguiu
reverter, marcando aos 49 do
segundo tempo, e venceu nos
pênaltis.

Cáceres-MT, 17 e 18 de dezembro de 2020

O time da grande São
Paulo, último colocado com
apenas 16 pontos, 15 a menos do
que o Figueirense (primeiro fora
da zona de rebaixamento), volta a
jogar na sexta (18), quando

recebe o Vitória na Arena Barueri.
O Cuiabá, que antes do
encerramento da rodada é o
terceiro colocado com 47 pontos,
recebe o Operário (PR) também
na sexta na Arena Pantanal.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Curtindo a terrinha e aproveitando para
matar saudades dos amigos, a linda e
elegante Adriane Garcia a quem
desejamos uma feliz estada em nossa
Princesinha. Você é sempre bem-vinda.

By Rosane Michels

***********
Flores multicoloridas a
médica pediatra Marcia
Bisinella que nesta
semana comemorou mais
um ano de existência. Que
Deus em sua infinita
bondade lhe presenteie
com um ano recheado de
coisas boas e muita
saúde. Feliz Aniversário!

***********

Sucessos a Isabella
Rodrigues Sampaio, mais
nova estagiária do
renomado Escritório
Simões Santos e
Nascimento Sociedade de
Advocacia, temos certeza
que a experiência que
vivenciará ao lado dessas
feras do direito
contribuirá e muito em
sua carreira profissional.
Grande abraço a todos!

Em tempo parabenizamos a elegante
Ryvia Sodré que festejou data nova
envolto ao carinho dos familiares e
amigos recebendo muitas mensagens em
suas redes sociais. Sucessos, paz, amor,
alegrias e muitas realizações é o que esta
coluna deseja.

