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aeroporto é uma forma de 
incentivar o desenvolvimento 
econômico, turístico e social da 
região, pois temos uma vasta 
riqueza da fauna e flora do bioma 
Pantanal, além de pontos turísticos 
de belezas naturais", destacou.
 Devido às  res t r ições  
financeiras impostas ao Plano 
Aeroviário Nacional, o ministro 
Maurício Quintella se mostrou 
favorável a proposta apresentada 
p e l o  d e p u t a d o  d e  b u s c a r  
alternativas, juntamente com a 
iniciativa privada. 
 D e s t a  m a n e i r a ,  D r.  
Leonardo se reuniu com a diretoria 
de Novos Negócios das Linhas 
Aéreas Azul, onde ficou agendada 
uma nova reunião de trabalho.
 “Estamos em fase de 
grandes  d iscussões  para  o  
desenvolvimento não só da nossa 
cidade, mas de toda aquela região. 
S a b e m o s  d a s  d i f i c u l d a d e s  
financeiras que o país enfrenta e 
agora é hora de somar forças e 
levarmos para Cáceres o que 
Cáceres precisa e merece”, 
salientou.

mportantes discussões para ICáceres, como a implantação 
da Zona de Processamento de 

Exportação (ZPE), da Hidrovia 
Paraguai/Paraná e os investimentos 
no Aeroporto 'Nelson Martins 
Dantas' estão em movimentação. 
 P o r  c o n t a  d e  s u a  
localização estratégica, tendo em 
vista que o município é uma das 
saídas ao Pacífico, faz fronteira 
com a Bolívia, sem contar todo o 
seu potencial turístico, em destaque 
o Pantanal; Cáceres vem ganhando 
cada vez mais notoriedade, sendo 
pauta de relevantes reuniões.
 “Investimentos! É o que 
precisamos e estamos buscando 
para a  nossa cidade neste  
momento”, destacou o deputado Dr. 
Leonardo, durante reunião nesta 
quarta-feira (25), em Brasília. Na 
oportunidade, o parlamentar fez 
uma apresentação a um grupo de 
p o t e n c i a i s  i n v e s t i d o r e s  
estrangeiros, no intuito de 'vender' o 
potencial de Cáceres.

 Em novembro do ano 
passado, ele se reuniu na Secretaria 
de Aviação Civil, com o senador por 
Mato Grosso, Wellington Fagundes 
e participou também de uma 
audiência pública, organizada pelo 
Senado Federal, para a avaliação de 
política pública da aviação voltada 
ao desenvolvimento regional. 
 E nesta quarta-feira ,  
novamente fez a defesa da cidade, 
diretamente em Brasília junto ao 
Ministério dos Transportes, Portos 
e Aviação.
 “Investir na melhoria do 
aeroporto é atrair investidores, pois 
em função da logística e por conta 
de tempo, os empresários preferem 
ir de avião visitar os municípios que 
pretendem fazer investimentos. 
A i n d a  m a i s  a g o r a  c o m  a  
implantação da ZPE e as discussões 
da Hidrovia, a reativação do Porto, 
várias empresas virão para 
conhecer a nossa cidade e a nossa 
região. 
 O  i n v e s t i m e n t o  n o  

antes de Notificar” é elucidado 
que as imprudências nos rios e 
bacias podem causar acidentes 
tão graves quanto no trânsito e 
que a falha humana constitui a 
principal causa de acidentes com 
embarcações aplicadas no lazer, 
explica Ronaldo.

habil i tados;  ut i l ização de 
embarcações que possuam o 
competente Título de Inscrição da 
Capitania ou suas Agências; e, em 
hipótese alguma, conduzir 
embarcação após a ingestão de 
bebida alcoólica.
 Sem perder o foco da 
Operação, “Orientar e Educar 

 Agência Fluvial de ACáceres, está envolvida 
na  “Operação Verão”, 

iniciada no dia 09 janeiro com o 
propósito de “educar e orientar” 
as pessoas que navegam nos rios e 
bacias da região, visando a 
salvaguarda da vida humana, 
segurança a navegação e a 
prevenção da poluição ambiental 
por parte de embarcações.
 Em entrevista ao Jornal 
Correio Cacerense, Ronaldo 
Lima, Comandante da agência da 
marinha em Cáceres, explicou 
que a operação prossegue até o 
dia 05 de março.
 Segundo ele, as ações de 
fiscalização, bem como as 
palestras educativas estão sendo  
realizadas também em marinas, 
escolas náuticas e colônia de 
pescadores da área de jurisdição.
 Durante a operação, nas 
abordagens das embarcações, são 

destacam-se: o uso de coletes 
s a lva -v idas  co r r e t amen te  
ajustado ao corpo; condução de 
embarcações, somente por 
c o n d u t o r e s  d e v i d a m e n t e  

relembradas as regras básicas de 
segurança pelos condutores de 
meios envolvidos nas atividades 
d e  t u r i s m o ,  p e s c a  e  
esporte/recreio, dentre as quais, 

Apoio ao Acadêmico do câmpus 
em que fará o curso nos dias 03, 
06 e 07 de fevereiro.
Lista de Espera: Após o 
resultado dos aprovados na 
primeira chamada, os candidatos 
poderão manifestar interesse em 
participar da lista de espera. O 
prazo para manifestar esse 
interesse será de 30 de janeiro a 
10 de fevereiro.
Vagas da Unemat: Para ingresso 
no primeiro semestre de 2017, 
com início em 03 de abril, a 
Unemat adotará as notas do Enem 
pelo Sisu para 58 cursos 
totalizando 2340 vagas.  Do total 
de cursos oferecidos pela 
Unemat, somente o curso de 
Bacharelado em Medicina 
iniciará o semestre letivo em 23 
de junho.
 Os interessados poderão 
concorrer em uma das quatro 
categorias: Ampla Concorrência: 
40% do total das vagas; Escola 
Pública: 30% das vagas são 
destinadas para candidatos que se 
enquadrarem como estudantes de 
Escola Pública; PIIER/Negros: 
25% das vagas para candidatos 
que se autodeclaram negros; 
PIIER/Indígenas: 5% das vagas 
são destinadas para candidatos 
indígenas.
 Para mais informações e 
e d i t a i s  a c e s s e :  
www.unemat.br/vestibular. O 
cronograma com as datas de 
chamadas, matrículas e inicio das 
aulas pode ser acessado no link 
acima, em cronograma de 
chamadas.

s  i n t e r e s s a d o s  e m  Odisputar uma das 2340 
vagas, em 58 cursos 

oferecidos pela Universidade do 
Estado de Mato Grosso no 
primeiro semestre de 2017, 
poderão se inscrever no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu) até o 
próximo domingo (29). O prazo 
para a inscrição terminaria nesta 
sex ta - fe i ra  (27)  mas  fo i  
prorrogado pelo Ministério da 
Educação (MEC).
 Para concorrer as vagas 
abertas no Sistema de Seleção 
Unificada o candidato precisa ter 
feito o Enem 2016 e não tenha 
tirado zero na prova de redação. 
Durante o período de inscrição o 
candidato pode fazer até duas 
opções de curso e acompanhar 
uma vez por dia a nota de corte 
para cada curso, com base no 
número de vagas disponíveis e 
nas notas dos candidatos 
inscritos. O candidato pode, 
durante o período de inscrição, 
modificar sua opção quantas 
vezes quiser, mas o sistema 
considera a última inscrição 
concluída.
 Os pesos e as notas 
mínimas estabelecidas pela 
Unemat relativas a cada curso, 
constam no Anexo I do edital de 
seleção que pode ser acessado 
em:www.unemat.br/vestibular
 O resultado do processo 
de seleção no Sisu foi mantido e 
será divulgado no dia 30 de 
janeiro. Os aprovados na Seleção 
Unificada deverão fazer as 
matriculas na Supervisão de 

SEGURANÇA

Equipes da Marinha  intensificam fiscalizações
durante a Operação Verão no Rio Paraguai

Da Reportagem  
Foto: JCC

Ronaldo Lima e Tenente Cavalante

POLÍTICA

Cáceres vive momento de importantes
discussões para o desenvolvimento econômico
Lis Ramalho

Foto: Assessoria

Dr. Leonardo, durante reunião destacou que Cáceres precisa de investimentos
 

Lygia Lima – Assessoria Unemat

ENSINO SUPERIOR

Prazo para concorrer aos cursos da Unemat
pelo Sisu é prorrogado até domingo (29)

Em entrevista ao Jornal Correio Cacerense, Ronaldo Lima, Comandante da agência da 
marinha em Cáceres, explicou que a operação prossegue até o dia 05 de março
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BOLAS BRANCAS

Vai para a parceria da SICMATUR e SEDTUR, que foi 
firmada em reunião entre os secretário Junior Trindade 
da SICMATUR e Luiz Carlos Nigro da SEDTUR. No 
encontro, Junior reforçou ao secretário o pedido de 
contribuição para o fortalecimento e melhorias para 
Cáceres no intuito de promover o turismo, uma vez que é 
uma importante vertente da economia local. Na ocasião 
foi protocolado os ofícios com a solicitação de apoio, 
onde o secretário Nigro prometeu não medir esforços 
para ajudar a SICMATUR nos eventos da cidade, mas em 
especial a realização do 36º Festival Internacional de 
Pesca Esportiva, que acontece de 07 a 11 de junho.

BOLAS PRETAS

Para a situação da Rua Joaquim Murtinho em toda sua 
extensão com verdadeiras crateras. A situação piora 
quando chove as crateras ficam cobertas de água 
impossibilitando o motorista de vê-las. Acidentes 
acontecem constantemente por causa dos buracos, pois 
essa via está completamente intransitável. Secretária de 
obras sair da cadeira para ver as problemáticas da cidade 
uma vez ou outra faz bem e é aconselhável.

BOLAS BRANCAS

Para as novas e modernas instalações do SEBRAE 
Cáceres, totalmente amplo oferecendo conforto aos 
empresários. Mais um investimento relevante para nossa 
princesinha, parabéns a todos do SEBRAE por mais esse 
presente para nossa cidade.

BOLAS PRETAS

Para o matagal que se encontra o sangradouro de 
Cáceres. Tanto se fala em punir com multas os donos de 
terrenos baldios, e a administração se esquece de se dar 
bons exemplos limpando os mesmos e mantendo não só a 
cidade com uma boa aparência, mas principalmente 
promovendo saúde.
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 Quando você vai ao mercado, 
olho vivo no rodapé do ticket, que 
também pode ser a nota fiscal, ou seja, o 
quanto é faturado pelo governo a titulo 
de impostos. 
 O nome aliás, não deixa 
margens a duvidas, pois ele é mesmo, 
imposto ao contribuinte, você, que é o 
afanado ao final da roubalheira. No país 
do futuro passado a limpo, o presente é 
de Grego, algo, em torno de 35% da 
compra, do global gasto e bancado pelo 
consumidor.
 Quem paga sem opção de 
sonegar ou empurrar o ágio com a 
barriga é a gente, o consumidor, mesmo 
porque provado está, que empresário 
vendedor e ou revendedor, não paga 
imposto, melhor dizendo, ele pode até 
pagar, na fonte, mas esta deságua é no 
nosso bolso, já que é embutido no preço 
da venda e ou revenda, prova disso, a 
nota fiscal com a alíquota impressa ao 
final.
 Como no jornalismo sério, o 
editorial além de opinativo, formador 
de opinião carece de informações que 
justifiquem o aparte, vamos aos fatos, 
claro, preservando a fonte, prerrogativa 
que ainda não nos foi privada. Veja o 
leitor, que dos R$ 2 trilhões e R$ 633 
bilhões e R$ 260 milhões e tralalá que 
nós pagamos de impostos em 2016, a 
cifra de R$ 306 bilhões foi a titulo de 
salários para os bolsos e contas dos 
poderes executivo, legislativo e 
judiciário brasileiro.
 Atenção, porque nesta conta 
que é da nossa conta, não entram gastos 
com materiais de consumo, cafezinhos 
de gabinetes (o do presidente sai por R$ 
96,00/dia) e demais mordomias dos 
folgados políticos. 
 Os bilhões citados são apenas 
pra bancar os salários da turma, nossos 
empregados, cuja maioria não faz jus 
sequer a 10% do polpudo holerite, 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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 O que nos mantém de pé, firmes e nos 
levanta diante das tribulações da vida é a 
graça de Deus, que um dia recebemos no 
batismo
“Lembrai-vos dos primeiros dias, quando, 
apenas iluminados, suportastes longas e 
dolorosas lutas” (Hebreus 10, 32).
 Hoje, quero retomar, na nossa 
reflexão diária, aquilo que começamos a falar 
ontem quando São Paulo exortava Timóteo, 
seu filho na fé, a reinflamar e reacender a 
chama da fé.
 Na Carta aos Hebreus, o escrito está 
falando justamente disso: “Lembrai-vos, 
tomar consciência dos primeiros dias, das 
lutas que enfrentamos, de tudo aquilo que 
enfrentamos por amor a Jesus Cristo”. Tudo 
aquilo que nós, muitas vezes, na vida, já 
suportamos por amor a Jesus e continuamos 
firmes, aguerridos e servindo ao Senhor. 
Havia em nós ou há em nossos corações uma 
chama, uma disposição que é dada por Deus e 
se chama: graça.
 A graça de Deus nos permite suportar 
as tribulações, as perseguições, as 
dificuldades, as aflições e os tormentos que 
temos de enfrentar nessa vida. Daí, você 
pergunta: “Meu Deus, por que eu, muitas 
vezes, não consigo suportar isso ou aquilo?”. 
Eu lhe digo: o problema não é a graça, mas 
sim perguntar, meditar e refletir como está a 
nossa relação com a graça divina. Nós a 
deixamos secar? Estamos olhando para ela 
apenas de forma racional e humana? Estamos 
realmente deixando que o Espírito nos molde, 
crie têmpera, solidez em nós, na nossa alma, 
no nosso corpo e no nosso espírito?
 Não podemos tratar as realidades da 
nossa alma e do nosso coração apenas de 
forma humana, apenas cuidando de ver se 
isso é certo. Compreendo que precisamos nos 
olhar como pessoas humanas, porque assim 
somos, mas somos pessoas humanas 
convertidas a Deus e não podemos abrir mão 
da Sua graça!
 Se abrirmos mão da graça divina, 
vamos olhar as coisas de uma forma muito 
pequena e perderemos o olhar de Deus, o 
olhar sobrenatural. Sem a visão sobrenatural 
não conseguiremos sobreviver, suportar tudo 
aquilo que vivemos, mergulhados no mundo 
e na vida que temos.
 Às vezes, alguém diz: “Nossa, nunca 
foi tão difícil viver! Nunca o mundo foi tão 
cruel!”. Não é verdade. Se olharmos as 
tribulações, as perseguições, se olharmos 
tudo aquilo que os apóstolos sofreram, onde 
os primeiros seguidores de Jesus cresceram; 
se olharmos os primeiros séculos da Igreja, a 
Igreja dos mártires, a Igreja do sangue 
derramado por causa de Jesus, vamos ver que 
nós temos até muito amenidade e liberdade 
para proclamar o Reino. Até enfrentamos 
tribulações, mas nada que se compare às 
tribulações que sofreram os apóstolos. Não é 
para ficar medindo, matematicamente 
falando, quem sofreu mais ou quem sofreu 
menos. Essa não é a questão.
 A questão é que se eles foram capazes 
de, com a graça de Deus, suportar, vencer e ir 
adiante, não foi por mérito humano, mas por 
graça divina. Vamos vencer, vamos adiante se 
n ã o  n o s  a p o i a r m o s  s o m e n t e ,  e  
principalmente, nos méritos humanos, mas 
entendermos que quem nos mantêm de pé, 
firmes e nos levanta diante das tribulações da 
vida é a graça de Deus, que um dia recebemos 
no batismo, e em tantas ocasiões da nossa 
vida.
 É preciso colocar essa graça para 
fora, deixar que o Espírito inflame em nós 
essa convicção de que a graça de Deus nos 
mantém de pé!
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.

tamanha a vadiagem e desfaçatez com 
seus patrões, nós, quem banca o gordo 
bereré.
 Pra não ser injusto na conta, 
sejamos conscientes e vamos pelo 
cociente divisório aos três poderes: no 
legislativo, a câmara federal morde R$ 
5 bilhões e R$ 600 milhões; no senado 
da república, são gastos R$ 4 bilhões e 
R$ 24 milhões e no judiciário, só o STF 
(Supremo Tribunal Federal), fica com 
R$ 686 milhões, desaguando o restante 
para o poder executivo.
 Eis o orçamento apenas relativo 
às folhas de pagamentos no atual 
exercício e que compete a nós, como 
contribuintes garfados pelos impostos, 
bancar, algo em torno de R$ 16 
milhões/dia, considerando-se apenas, 
os contracheques dos deputados 
federais.
 Considerando-se que cada 
cidadão teria o direito de dormir 8 horas 
por dia, algo, em torno de R$ 1 milhão 
por hora, pra pagar deputados da 
câmara federal; Dormir com um 
barulho destes pode? No Brasil, pode, 
enquanto a saúde, a segurança publica, 
a educação e demais direitos 
assegurados pela constituição padecem 
de recursos, com a inflação de 
discursos, a fila anda e a grande mídia 
se cala.
 Como dizia aquele nosso 
amigo, a coisa ta ficando tão braba, que 
só falta o governo bloquear o cartão do 
SUS dos cidadãos, cujos impostos 
bancam a nababesca mordomia da 
corte. 
 E pensar que 224 anos passados, 
o poder da corte cobrava 20% de 
impostos, a quinta, ou seja 1/5 do 
trabalhador e houve uma inconfidência, 
pelo menos na avalanche de impostos o 
Brasil progrediu em detrimento dos 
cidadãos, cuja regressão em direitos, 
vai de mal a pior, Bom Dia, Será?
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SEGURANÇA

Equipes da Marinha  intensificam fiscalizações
durante a Operação Verão no Rio Paraguai

 Desde o dia 09 de janeiro, a Agência Fluvial de Cáceres iniciou a 
Operação Verão 2017. A ação é realizada todos os anos por meio dos 
Distritos Navais, Capitanias dos Portos, Delegacias e Agências nas áreas 
de maior concentração de embarcações de esporte e recreio do País, neste 
período em que aumenta a intensidade do tráfego desses tipos de 
embarcações. Página 03

POLÍTICA

Operação Verão segue até março

Foto: Ilustrativa 

Cáceres vive momento de importantes
discussões para o desenvolvimento econômico

Página 03
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 Ministério Público do Estado Ode Mato Grosso, por meio da 
Procuradoria de Justiça 

Especializada em Defesa Ambiental e 
da Ordem Urbanística, recorreu nesta 
quinta-feira (26) da decisão que 
suspendeu os efeitos da liminar que 
obrigava o Estado de Mato Grosso a 
adotar providências para a efetiva 
regularização do Parque Estadual Serra 
de Ricardo Franco. O recurso, 
denominado “AgravoRegimental”, 
foi interposto no Tribunal de Justiça.
 Segundo o procurador-geral 
de Justiça em exercício e titular da 
Procuradoria Especializada em Defesa 
Ambiental e da Ordem Urbanística, 
Luiz Alberto Esteves Scaloppe, o 
pedido de suspensão da decisão 
proferida pelo Juízo de Vila Bela da 
Santíssima Trindade foi feito pelo 
Governo do Estado em dezembro do 
ano passado, após o MPE ingressar 
com 50 ações civis públicas contra 
proprietários de áreas localizadas no 
interior do Parque Estadual. Na 
ocasião, o Poder Judiciário havia 
concedido nessas ações liminares ao 

Ministério Público determinando o 
bloqueio de bens desses proprietários 
na ordem de R$ 949,5 milhões. “Contra 
essas decisões, foram interpostos 30 
agravos de instrumento. Em três deles, 
as liminares foram mantidas e em 
outros foram suspensas. Mas essa é 
uma questão judicial entre o Ministério 
Público e osproprietários. Agora, é 
inadmissível que o Governo venha 
atuar na defesa de interesses 
privadosatravés da PGE quando do 
Pedido de Suspensão de Segurança”, 
questionou Scaloppe.
 O procurador de Justiça 
alertou que a decisão judicial proferida 
no recurso interposto pela Procuradoria 
Geral do Estado abre precedentes para 
“destruição” de outros parques. “Isso 
pode abrir precedentes, não podemos 
aceitar. Asseguramos o bloqueio dos 
bens e vamos avançar, esperamos que 
os desembargadores de Justiça se 
sensibilizem com isso”, afirmou.
 A promotora de Justiça que 
atua em Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Regiane Soares Aguiar, 
ressaltou que os problemas verificados 

no Parque Estadual Serra de Ricardo 
Franco incluem desmatamentos, 
pecuária irregular e alojamentos para 
trabalhadores rurais em condições 
degradantes. Denúncias sobre o 
assunto já foram encaminhadas para o 
Ministério Público do Trabalho, 
Minis tér io  Públ ico Federal  e  
Ministério do Trabalho e Emprego para 
a adoção das medidas pertinentes.
SOBRE O PARQUE: Foi criado por 
meio do Decreto Estadual nº 1.796/97 e 
abriga um dos mais ricos ecossistemas 
do Estado, com áreas de transição entre 
a Amazônia, Cerrado e o Pantanal, 
concentrando alto grau de diversidade 
biológica, além da presença recursos 
hídricos de suma relevância.
 Situado no extremo oeste do 
Estado de Mato Grosso, no município 
de Vila Bela da Santíssima Trindade, na 
fronteira com a Bolívia, o Parque Serra 
de Ricardo Franco forma um mosaico 
com o Parque Nacional Noel Kaempf 
Mercado da Bolívia. A área da Unidade 
de Conservação é de 158.620,85 
hectares e possui ambientes de floresta 
com espécies arbóreas de grande e 
pequeno porte e de cerrado que ocupa a 
maior parte da sua área, além de 
ambientes de Pantanal ao longo do Rio 
Guaporé que compõe sua zona de 
amortecimento. De acordo com 
relatório técnico da Procuradoria de 
Justiça Especializada em Defesa 
Ambiental e Ordem Urbanística do 
Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso, algumas espécies encontradas 
dentro dos limites do Parque Serra de 
Ricardo Franco encontram-se em risco 
de extinção, por exemplo, a lontra 
(Lutra longicaudis), a ariranha 
(Pteronura brasiliensis), o boto-cinza 
(Inia geoffrensis) e o boto-cor-de-rosa 
(Sotalia fluviatilis).
 Desde a sua criação, no ano de 
1997, até os dias atuais, foram 
desmatados mais de 19.998,52 hectares 
de área verde na Serra de Ricardo 
Franco, conforme informações da 
Sema.

 Ministério Público OFederal em Mato Grosso 
(MPF), por meio da 

Unidade em Cáceres, instaurou 
inquérito civil para verificar 
possíveis irregularidades no uso 
indevido de alojamentos do 
Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT) – Campus Cáceres.
 N o  p r o c e d i m e n t o  
preparatório que antecedeu o 
inquérito, o IFMT informou 
sobre a impossibilidade de cessão 
dos imóveis a terceiros, salvo em 
casos esporádicos. A denúncia 
protocolada informa que um 
professor do IFMT cederia, sem 
anuência prévia da instituição, 
um alojamento a terceiro que 
realiza atividades acadêmicas em 
Cáceres.
 Foi solicitado ao IFMT-
Campus de Cáceres se há algum 

tipo de controle de entrada e saída 
dos alojamentos. Em relação ao 
terceiro beneficiado, o MPF 

expediu ofício requisitando 
maiores esclarecimentos sobre os 
fatos.

 novo prefeito de São José dos OQuatro Marcos, Ronaldo 
Floreano dos Santos (PSDB) 

,assumiu o município no último dia 1º 
com uma herança amarga, dívida e 
serviços públicos prejudicados. 
Conforme o gestor, as dívidas 
públicas somam R$ 631 mil e 
corresponde a parte da folha de 
pagamento referente ao mês de 
dezembro, de servidores contratados, 
comissionados, indenização de férias, 
Previdência Municipal, INSS e de 
serviços prestados e não pagos pela 
gestão anterior. 
 Referente à Previdência 
Municipal já foram pagos pelo atual 
gestor o valor de R$ 211 mil e R$ 48 
mil de INSS. Cerca de R$ 300 mil de 
serviços estão sendo negociados e 
serão pagos  parceladamente .  
"Estamos conversando com esses 
credores e juntos fazendo um 
planejamento de parcelamento para 
que possamos quitar a dívida", 
afirmou.
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 
O prefeito mostrou-se preocupado 
com a estrutura administrativa do 
município, ao informar que em todos 
os setores há demanda, a exemplo da 
Secretaria Municipal de Educação. 
"Nós temos que fazer revisão e 
manutenção em toda a frota escolar 
que já há algum tempo praticamente 
não se trocava nem o óleo, filtro, 
enfim, já tivemos dificuldades com 
esses ônibus em janeiro para repor o 
período de greve das escolas 
estaduais", disse que a administração 
está trabalhando para que os ônibus 
escolares estejam prontos até o dia 06 
de março, inicio das atividades 
escolares municipais. O gestor 
informou ainda que as Escolas 
Municipais e o Centro de Educação 
Infantil (CEI) passarão por reformas. 
OBRAS PÚBLICAS - De acordo 

com o prefeito, na Secretaria de Obras 
a situação encontra-se em estado 
deplorável. "Estamos no período de 
chuvas, com séries de pontos 
alagadiços e com apenas 22 
servidores na ativa, que precisam se 
desdobrar para atender a demanda", 
informou que o município possui 
apenas  uma re t roescavadeira  
funcionando e duas no cavalete. 
"Estamos fazendo os orçamentos para 
a devida manutenção e recuperação", 
disse.
SAÚDE  -  Ronaldo Floreano 
informou que a Secretaria Municipal 
de Saúde iniciou atendimento no 
último dia 9 e busca viabilizar 
aquisição de medicamentos da 
atenção básica.
A S S I S T Ê N C I A  E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL - 
Já a Secretaria de Assistência e 
Desenvolvimento Social  está  
promovendo diversas ações de 
melhorias em todas as unidades 
atendidas pelo setor, principalmente 
os Programas de Atendimento ao 
Menor (PAM) e o Centro de 
Convivência do Idoso (CCI), 
mantendo contato com as pessoas da 
terceira idade, promovendo baile e 
lazer. "As pessoas vinculadas a 
terceira idade tem percebido a 
humanização de nossa parte e vamos 
continuar fazendo esse trabalho de 
proximidade, atenção e carinho pelos 
próximos quatro anos", afirmou 
destacando o trabalho da equipe da 
Secretaria de Assistência Social. 
COMPROMISSO  -  Floreano 
informou ainda, que conforme 
compromisso feito durante a 
campanha já está trabalhando para 
instalação do Restaurante Popular, no 
primeiro trimestre da gestão. “O 
trabalho está sendo feito e vamos 
cumprir fielmente o compromisso", 
disse.

Alojamentos estariam sendo utilizados por terceiros sem autorização da instituição de ensino

INQUÉRITO CIVIL

MPF/MT investiga irregularidades no
uso indevido de alojamentos no IFMT
Assessoria
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Campus IFMT  Cáceres

SERRA DE RICARDO FRANCO

MPE ingressa com recurso para reverter decisão que
desobrigou Estado a efetivar regularização de Parque Estadual
Assessoria
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Serra de Ricardo Franco

QUATRO MARCOS

Prefeito que assumiu município com
dívidas e serviços públicos prejudicados
Ferreira Júnior
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 Secretária Municipal de APlanejamento da Prefeitura 
de Cáceres Nelci Eliete 

Longhi realizou na tarde de quarta-
fe i ra  (26) ,  a  reunião  com 
presidentes de bairros e associações 
e representantes do Deputado 
E s t a d u a l  D r .  L e o n a r d o  
Albuquerque.
 A Vice – Prefeita Eliene 
Liberato deu as boas vidas, 
 “Estou muito feliz em ver 
todos aqui, isso comprova o 
compromisso de vocês com cada 
morador do seu bairro, essa é a 
gestão que o Prefeito Francis Maris 
Cruz deseja, participativa, vamos 
trabalhar juntos.”
 Nelci fez a explanação de 
forma simples do que é o (PPA) 

Plano Pluri Anual, apresentou o 
mapa dividido por setores e disse, 
"O líder se fortalece quando ele 
começa a enxergar o problema e 
buscar soluções e isso vem através 
do conhecimento, então vamos 
estudar, aprender sobre o PPA.”
 Depois da explanação sobre 
o PPA e de deixar claro sobre a  
importância em construir juntos, 
comunidade e Prefeitura esse 
planejamento que irá valer de 2018 
a 2021, ficou agendado as reuniões 
em cada bairro com data e horário, 
na segunda feira (30), Nelci vai a 
Câmara Municipal, apresentar 
também a explanação sobre o PPA e 
pedir para que os vereadores 
participem das reuniões em cada 
bairro e que façam parte também 

dessa construção.
 O  C r o n o g r a m a  d e  
elaboração do PPA ficara pronto em 
agosto onde vai a Câmara para 
votação. 
 “ É a primeira vez que a 
população é consultada, isso é 
maravilhoso, nós vamos falar sobre 
os nossos anseios, prioridades, 
chamo isso de humanização na 
política.” Afirmou o representante 
do bairro Jardim das Oliveiras 
Arimateia.
 O presidente do bairro 
Santos Dumont Manoel da Silva 
Oliveira, “Essa reunião foi muito 
boa, esclarecedora, a administração 
do Francis está mostrando que é 
séria, interessada nos nossos 
problemas, sempre quis isso ter esse 

 diretoria do Sindicato dos AServidores Públicos Municipais 
de Cáceres (SSPM), está 

aguardando uma audiência com o 
prefeito Francis Maris para ratificar a 
pauta de negociações que possui 
dezenove reivindicações, acumuladas 
d e s d e  s u a  p r i m e i r a  g e s t ã o .
 Durante a Assembleia Geral 
realizada recentemente, os servidores 
aprovaram a ratificação e a inclusão de 
novos itens a pauta, que já tem quatro 
anos. Os novos pedidos são o 
enquadramento de Economistas e 
Contadores conforme as regras 
estabelecidas pelos conselhos da classe 
desses profissionais; a implantação do 
Piso Salarial para os Agentes e de Saúde 
e Endemias; e a revisão da Lei de Gestão 
Democrática para, por exemplo, 
estabelecer critérios para a indicação de 
diretores de escolas.
 E ainda como sugestão, a 
Assembleia pediu a implementação de 
ações para combater o Assédio Moral e a 
solicitação de prestação de contas da 
Reforma e Ampliação do prédio próprio 
da Previ-Cáceres,  Inst i tuto de 
Previdência dos Servidores Públicos 
Municipais. Recentemente, a direção do 
SSPM reuniu-se por duas vezes com a 
maioria dos vereadores da para 
apresentar a pauta e pedir apoio dos edis. 
E s s e s  e n c o n t r o s  a c o n t e c e r a m  
primeiramente na sede do SSPM e, logo 

em seguida, na Câmara.
 No segundo encontro, a pedido 
dos vereadores, o presidente do SSPM, 
Claudiney Lima, acompanhado do vice, 
Fabio Lourenço e do Tesoureiro, Denis 
Cavalcante, detalhou todos os itens da 
pauta de negociações. Após a exposição 
d a s  r e i v i n d i c a ç õ e s ,  t o d o s  s e  
comprometerem em tratar das questões 
junto ao Executivo. Inclusive o 
presidente, Domingos dos Santos, que é 
servidor de carreira, se ofereceu para ser 
interlocutor da discussão da pauta junto 
a  a d m i n i s t r a ç ã o .
Lima explicou que a iniciativa do SSPM 
de se reunir com os vereadores teve 
como objetivo principal estabelecer um 
diálogo cordial com a nova Câmara.
 E  a c r e s c e n t o u  q u e  o  
protelamento dado pela Administração 
Municipal para não atender as 
reivindicações dos servidores foi 
fundamentado na promessa da 
Realização da Reforma Administrativa, 
fazendo com que o Executivo 
generalizasse a pauta e não atendesse as 
solicitações de diálogo. Porém, desde o 
início da primeira gestão do atual 
Administrador Municipal, essa reforma 
não sai do campo das ideias sendo 
fundamental a participação dos 
vereadores.
 'Temos uma rejeição por parte 
do Executivo para o diálogo, então 
esperamos que a Câmara nos ajude a 

restabelecer essa relação' – frisou. 
Part iciparam dos encontros os 
vereadores Zé Eduardo Torres (PSC), 
Wagner Barone (PTN), Jeronimo 
Gonçalves (PSB), Creude Castrillon 
(PTN), Denis Maciel (PT do B), Elias 
Pereira (PT do B), Rosinei Neves (PV), 
Cézare Pastorello (PSDB), Claudio 
Henrique (PSDB), Rubens Macedo 
(PTB), Elza Bastos (PSD) e Valter 
Zacarkim (PTB). (Alencar estava no 
segundo encontro)
 O vereador Denis Maciel (PT 
do B), colocou-se à disposição para 
defender os interesses dos servidores. 
Por sua vez, Pastorello lembrou que 
atual composição da Câmara tem um 1/3 
de servidores públicos e por isso entende 
que ela deve aprofundar nas discussões 
da pauta para ver o que é possível ser 
colocado em pratica o mais breve 
possível, comprometendo-se também a 
intermediar o diálogo e as solicitações.
 Elias Pereira (PT do B), disse 
que por ser servidor do município 
conhece bem a realidade da categoria e 
prometeu estar ao lado dos colegas na 
d e f e s a  d a  p a u t a .
Rosinei Neves (PV), que é servidor do 
Estado, também colocou-se à disposição 
dos servidores da prefeitura.
 O encontro contou ainda com 
as participações dos diretores do SSPM, 
Valdeir Dias, Elina Monteiro, Celma 
Almeida, Andréia Assunção Rodrigues 
e Rosalino Silva.
Fábio aproveitou para cobrar dos 
vereadores apoio para a implantação do 
pagamento do salário mínimo integral e 
o  f i m  d o  p a g a m e n t o  d a  
complementação. A proposta teve o aval 
da secretária geral Elina Monteiro 
afirmando que o pagamento do salário-
b a s e  c o m  c o m p l e m e n t o  l e s a  
veementemente a condição financeira 
dos servidores ao longo dos anos até o 
fim carreira.
 Fábio aproveitou para censurar 
a decisão da prefeitura em fazer um 
concurso com menos de 300 vagas. Elas 
[as vagas], disse ele, não atenderão as 
necessidades e alertou quanto o fato de 
não haver vagas para motoristas de 
transporte escolar, considerando que 
atualmente o município possui 43 
ônibus escolares e dos servidores que 
trabalhavam nessa função no ano letivo 
de 2016, 38 eram contratados.

nosso bairro e todos vão ter a 
oportunidade de ser ouvido.”

contato com o Prefeito com os 
Secretários, agora eles vão até o 

Sanitário Municipal, e sua deposição de 
f o r m a  i n a d e q u a d a ,  a u m e n t a  
significativamente o risco de danos 
ambientais, haja vista sua fácil 
combustão.
 “É preciso conscientizar a 
população que a deposição clandestina 
de podas e galhos já causou incêndios no 
município de Cáceres, prejudicando a 
fauna e flora, inclusive pela queimada de 
espécies protegidas por lei.” Disse o 
Diretor Executivo em Substituição, Dr. 
Bruno Cordova França.
 O Prefeito de Cáceres Francis 
Maris Cruz disponibilizou a área da 
“Cascalheira”, localizada na Rua 
Joaquim Mur t inho ,  no  Bai r ro  
Carrapatinho, para recebimento deste 
material, desde que devidamente 
triturado.
 O triturador estará disposição 
da população e será cobrado um valor 
para manutenção de R$ 100 reais por 
hora, para locar é só ir ao pátio da 
autarquia localizado na rua Voluntários 
da Pátria, nº 548, Centro.
 O material triturado pode ser 
utilizado como compostos orgânicos na 
agricultura, jardins, paisagismos, 
fabricação de brinquedos e pallets.

 Prefeitura de Cáceres através da AAutarquia Águas do Pantanal, 
adquiriu um triturador de galhos 

e troncos, com recursos próprios no 
valor de R$ 154 mil reais, por meio de 
licitação.
 A aquisição do triturador é para 
garantir a deposição ambientalmente 
adequada dos resíduos no município, 
cumprindo o que está no Programa 
Cáceres Recicla, introduzido pela Lei 
Municipal nº 2.367/2013, que busca a 
implementação efetiva da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos, instituída 
pela Lei Federal nº 12.305/2010, onde 
estabelece princípios, objetivos, 
instrumentos e diretrizes para a gestão e 
gerenciamento dos resíduos sólidos.
 A autarquia Águas do Pantanal 
é a responsável pelo saneamento 
ambiental da nossa cidade e com a 
c r i a ç ã o  d a  a u t a r q u i a ,  v e m  
implementado ações que culminaram no 
fechamento da antiga área do lixão e deu 
início das atividades do Aterro Sanitário 
Municipal.
 Os resíduos provenientes de 
podas e galhos, classificados como 
volumosos de origem vegetal, não 
podem ser destinados ao Aterro 

REUNIÃO

Mais de 40 Presidentes de bairros
participaram da reunião do PPA

O Cronograma de elaboração do PPA ficara pronto em agosto onde vai a Câmara para votação
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Reunião com presidentes de bairro

AUDIÊNCIA

 Servidores da prefeitura de Cáceres
 tem pauta com 19 reivindicações

Assessoria/SSPM

Após a exposição das reivindicações, todos se comprometerem em tratar das questões junto ao Executivo
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Autarquia Águas do Pantanal adquire
triturador para podas correta de arvores
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O triturador está disponível para locação, R$ 100,00 a hora
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Globo Esporte

uando chegou à Arena Condá, Qpara primeira aparição em 
público desde o acidente de 29 

de novembro, Jakson Follmann 
recebeu a opção: se necessário, um 
cobertor seria disponibilizado para 
que tampasse as pernas diante do 
público. 
 De bate-pronto, a resposta foi 
que não. De cabeça em pé e sorriso no 
rosto, o goleiro exibe orgulhoso o 
corpo e só consegue pensar no leque 
de opções que o espera daqui para 
frente. Curtindo os últimos dias de 
folga antes de iniciar o processo de 
protetização, a partir de segunda, em 
São Paulo, o jovem é só otimismo e 
confiança para reabilitação plena.
 Desde a alta, Follmann 
matou a vontade de comer churrasco, 
se esparramou no sofá de casa, foi 
homenageado no Rio de Janeiro antes 
do amistoso entre Brasil e Colômbia e 
tem cativado pessoas com serenidade 
com que encara toda mudança em sua 
vida.  Aos que lamentam o pedaço 
perdido da perna, ele responde com a 
celebração da nova oportunidade de 
viver e avisa: - As pessoas não devem 
ter pena. Têm que me olhar sempre 
sorrindo, porque eu sempre vou olhar 

para elas sorrindo e com uma palavra 
de conforto. Quero acrescentar algo 
na vida das pessoas. Fico pensando 
como vai ser quando colocar a 
prótese, quando caminhar... Tenho 
certeza que vou poder fazer até mais 
do que fazia antes. Quero colocar logo 
a prótese e sair por esse mundão, fazer 
minha vida, correr para lá para cá, e 
quem sabe jogar uma bolinha... O 
momento é de paciência.
 A música e o esporte, que 
sempre ditaram o rumo da vida de 
Follmann, surgem como alternativas 
para o futuro. Convidado pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro para visitar o 
centro de treinamento em São Paulo, 
o jovem de 24 anos não descarta 
seguir como atleta, mas coloca a 
Chape como prioridade: - Dependo de 
como meu corpo vai responder. Tive a 
visita de alguns paralímpicos, pessoas 
do esporte, que me deixaram à 
vontade, com as portas abertas. Claro 
que é uma coisa que não descarto 
nunca. 
 O que soube fazer até hoje foi 
graças ao esporte. Se eu tiver 
condições e Deus permitir, vou tentar 
alguma coisa que me sinta bem. 
Talvez não sendo um atleta 

profissional,  disputando uma 
Paralimpíada, mas certamente vou 
praticar um esporte. Se Deus permitir, 
quem sabe não viro um paralímpico? 
Vou ter muita coisa para analisar e 
escolher, mas a opção número um é a 
Chapecoense. 
 Já convidado pelo clube para 
ser funcionário após a recuperação 
plena, Follmann ainda não sabe qual 
função exatamente deseja seguir, mas 
já consegue traçar um perfil:  - Gosto 
bastante de conversar, de me 
comunicar. Quero crescer bastante na 
Chapecoense, conhecer as coisas 
grandes, levar o nome, aprender... 
Isso que vou procurar fazer. Não me 
vejo trancado dentro de uma sala. 
Esse não é o Follmann vendo o tempo 
passar. Preciso estar em contato com 
as pessoas, dialogando. Vou procurar 
crescer dentro do clube e ir em busca 
das coisas grandes.  
 Por fim, o goleiro falou sobre 
a força que tem demonstrado desde as 
primeiras aparições. Não foram 
poucas as pessoas que passaram pelo 
hospital, desde a Colômbia, e saíram 
falando que ele era o que estava mais 
bem resolvido entre os sobreviventes. 
Méritos de Dona Marisa e Seu Paulo:  

bilheterias móveis do estádio, no 
sábado. Os portões do setor Oeste serão 
abertos para os torcedores às 16h.
Clássico dos Milhões - No domingo, 
Operário Várzea-grandense e Mixto 
fazem o clássico dos milhões, na Arena 
Pantanal. Para este jogo haverá divisão 
dos torcedores. A torcida do Chicote da 
Fronteira, por ser mandante do jogo, 
ocupará o setor Oeste.
 Enquanto a torcida mixtense 
irá entrar pelo setor Norte, mas ocupará 
o setor Leste do estádio. Os ingressos 
serão comercializados a partir das 14h 
nas bilheterias móveis do estádio. Os 
portões serão abertos às 16h.
Sinop x LEC - Para a reedição da 
decisão do estadual do ano passado no 
domingo, no estádio Gigante do Norte, 
às 16h, os ingressos já estão à venda no 
Sinop Festas nos valores de R$ 20 
(inteira) e R$ 10 (meia-entrada). A partir 
desta quinta-feira, entre às 8h até 17h, os 
torcedores também poderão adquirir os 
ingressos nas bilheterias do estádio 
Gigantão.
Barra do Garças - No estádio Zeca 
Costa, também com ingressos sendo 
vendidos por R$ 20 (inteira) e R$ 10 
(meia-entrada). O Araguaia recebe o 
Operário FC, domingo, às 17h. 

 pontapé inicial do Campeonato OMato-Grossense vai ser neste 
sábado e os valores dos 

ingressos foram definidos pelas equipes 
mandantes. A primeira rodada terá 
quatro partidas e os torcedores vão 
precisar desembolsar o mesmo valor 

para acompanhar o seu time no estádio: 
R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).
 A partida que a abre o Mato-
Grossense será no próximo sábado entre 
Dom Bosco e Cuiabá, na Arena 
Pantanal, às 18h. Os ingressos serão 
comercializados a partir das 14h nas 

Globo Esporte

- Tive uma educação muito boa dos 
meus pais.
 Temos que procurar levar um 
respeito por onde passamos, ter 
tranquilidade, não ser afobado. Tem 
hora para tudo. Saí cedo de casa e 
consegui amadurecer rápido, perdi 
um pouco a infância para ir em busca 
de um sonho. O que meus pais me 
deram e o que o mundo me mostrou 
fizeram com que eu tivesse muito 
amor ao próximo. Isso é o mais 
importante. Agradeço muito por isso. 

E quero mostrar daqui para frente 
quem é o Follmann com a família, 
atrás desse negócio de hospital, tenho 
uma noiva maravilhosa, uma 
companheira. Quero mostrar essas 
pessoas que me fizeram ser quem sou. 
 O jovem iniciará o processo 
de protetização no conceituado 
Centro Marian Weiss e se dividirá 
entre trabalho de fisioterapia na 
própria Chapecoense e viagens para 
capital paulista até a recuperação 
completa.

Valores dos ingressos definidos 
para a abertura do Mato-Grossense

PONTA PÉ INICIAL

Mixto x Operário na estreia do Mato-grossense em 2016  

Foto: Olímpio Vasconcelos

Follmann em casa Chapecó após receber alta na última terça-feira  

Foto: Cahê Mota

Goleiro abre mão de cobertor em aparição pública e é só otimismo e confiança para 
reabilitação. Futuro como atleta não está descartado, mas foco é a Chapecoense

Orgulhoso de recuperação, Follmann 
exibe marcas: "Não devem ter pena"

BOLA PRA FRENTE
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By Rosane Michels

Esotérico
A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Cheia em 
Aquário, chega livre de 
pressão e tensão beneficiando 
os projetos em equipe. Uma 

equipe de trabalho pode ser reorganizada 
para um melhor empenho e resultados. O 
momento é ótimo para fazer contatos com 
grandes empresas, clubes e instituições.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquár io  ind icando  um 
período de maior movimento 

em seus projetos profissionais e carreira. 
Um plano de negócios pode começar a 
ser colocado em prática. O periodo 
envolve boas novidades na vida 
profissional e aponta para o sucesso e o 
reconhecimento.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário movimentando 
positivamente seus projetos 

de médio prazo, especialmente os que 
envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. Os estudos superiores, 
em seu país, ou no exterior, são 
altamente beneficiados.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário indicando um período 
de maior contato com seu 

mundo emocional mais profundo. Sua 
sensibilidade estará ainda mais à flor da 
pele. O período pode envolver também a 
negociação de uma sociedade e/ou 
parceria financeira, com possibilidade de 
aumento de rendimentos.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquár io  ind icando  um 
período de maior movimento 

em seus relacionamentos pessoais e 
profissionais. Novas amizades podem 
ser feitas e as antigas renovadas. O 
momento pode envolver também a 
negociação de uma sociedade ou começo 
de um namoro.

A lua começa um novo ciclo, 
entra e sua fase Nova em 
Aquário movimentando de 
mane i ra  pos i t iva  seus  

projetos de trabalho. Se estiver 
desempregado e/ou envolvido em um 
processo de seleção para um novo 
emprego, pode esperar por boas 
novidades. Sua saúde entra em uma fase 
de maior equilíbrio.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário indicando dias de 
movimento positivo em sua 

vida social com a aproximação dos 
amigos. O período pode envolver um 
novo romance, caso esteja só. Se for 
comprometido, esta fase é bastante 
p r o m i s s o r a  p a r a  u m  m a i o r  
envolvimento e comprometimento.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário indicando dias de 
introspecção e necessidade de 

distanciamento da vida social. Você 
estará mais caseiro e voltado para os 
seus. A compra ou venda de um imóvel 
pode começar a ser negociada e firmada 
nas próximas semanas. Um de seus pais 
entra em um período de equilíbrio.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário marcando o início de 
uma fase de boa comunicação e 

vida social agitada. Os estudos são 
altamente bebeficiados, assim como 
viagens rápidas. O período é ótimo para 
novos acordos ou negociações, que 
podem levar a um novo contrato de 
trabalho.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário indicando dias de maior 
envolvimento com sua vida 

material e financeira. O período é bom 
para negociar projetos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos. Bom 
também para novos investimentos, tanto 
as aplicações, quanto os investimentos 
inovadores.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em seu 
signo, indicando dias de 
abertura e de novos projetos 

pessoais e profissionais. Seu astral 
melhora significativamente, depois do 
e n f r e n t a m e n t o  c o m  a l g u m a s  
dificuldades e problemas. O momento 
pode envolver um convite para um novo 
projeto.

A lua começa um novo ciclo, 
entra em sua fase Nova em 
Aquário deixando você mais 
fechado e introspectivo,  

interiorizado e reflexivo. Apesar do 
momento de introspecção, suas 
emoções passam por um período de 
equil íbrio e a necessidade de 
distanciamento da vida social. Isso deve 
ser respeitado.

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Hoje é dia de festa no jardim da vida da 
cabeleireira Meire Arruda que completa mais 
um ano. Parabéns Meire, muitas felicidades, 
saúde e muita paz.Um bom dia super 

especial a competente 
coordenadora do 
SENAR Cáceres ,  
Rosa Cezário que 
t o d o s  o s  d i a s  
acompanha nossas 
noticias.

Desejamos boas vindas ao segundo Tenente da 
Marinha, Cavalante que está em Cáceres para 
auxiliar no comando da Agencia Fluvial de 
nossa cidade.

Um final de semana repleto de boas realizações ao casal 
mais mais  de nossa city Amarildo Merotti  e Adriana 
Maciel Mendes Merotti. Eles que recém chegaram de 
uma inesquecível viagem. Ao Amarildo votos de 
sucessos na vice-presidência da Acrimat. A elegante 
Adriana agradecemos pela visita.
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