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SHELF CLOUD

Ventos fortes derrubam árvores, postes,
torres e causam estragos em Cáceres
Foto: Corpo de Bombeiros

Estragos causados em automóveis por árvores, placas e tijolos foram registrados

O vento forte registrado na tarde de ontem causou danos na área central e bairros em Cáceres. De acordo com o Corpo de Bombeiros muitas árvores foram arrancadas, postes, placas de lojas,
alagamentos e casas destelhadas. Foi registrado também a interrupção de energias em vários pontos da cidade, um dos bairros afetados foi a Cohab Velha. Agentes da Defesa Civil, Corpo de
Bombeiros e demais órgãos somaram esforços no atendimento as diversas ocorrências. Página 03

CELEBRAR OS MORTOS

MT PEDE SOCORRO

Sem missas nos cemitérios, Paróquias de Cáceres têm
programação para Dia de todos os Santos e Finados

Dupla cacerense lança videoclipe com imagens da
destruição deixada pelas queimadas no Pantanal

Foto: Arquivo

A celebração de Finados é
uma das datas mais importantes
entre os rituais religiosos da
tradição cristã católica. O objetivo
principal é relembrar a memória
dos mortos. Para a Igreja Católica,
o dia 2 de novembro é dedicado
aos fiéis defuntos, onde parentes e
amigos rezam pelos entes
queridos que já contemplam a
face de Cristo na morada eterna.

MC Fernandes e DJ Vine lançam o mais novo videoclipe MT pede
Socorro que retrata a triste realidade vivida pelos mato-grossenses, com as
queimadas no pantanal, infelizmente comprovado que a maioria dos focos
de incêndios foram causados por ações humanas. Página 03

Catedral São Luiz terá duas
celebrações no Dia de Finados

Página 03

Para Zé Eduardo,
turismo é um dos pilares
de geração de renda

PROTESTO

Dia do Servidor Público é marcado por atos
contra a Reforma Administrativa em Cáceres

Página 04

James Cabral diz que
servidores serão aliados para garantir
serviços que a população precisa

Foto: Assessoria

Servidores públicos das esferas
estaduais, municipais e federais de ocuparam
as ruas da capital do Estado na tarde de ontem
(28), com carreata em protesto contra a
Reforma Administrativa do governo
Bolsonaro. Além de Cuiabá, os servidores
também realizaram carreata em Cáceres e
Várzea Grande.
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Ex-governador Júlio Campos
visita Cáceres e declara apoio
a Paulo Donizete e Anelise

Servidores participaram
de protesto em Cáceres
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Eliene quer resgatar
economicamente o Festival de Pesca e
fazer turismo funcionar o ano todo

Com a vitória sobre Botafogo, Cuiabá
encara CRB e busca recuperar liderança
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Acta Corriére
Parece que foi ontem, diriam os
extremos saudosistas, apenas 59 anos
A.C (antes de Cristo) no calendário
juliano. Para alguns, o século XVII A.C e
outros vão mais além, 7 milênios a contar
da era judaica, que a comunicação homosapiens debutava no Acta-Diurna em
cidades da Suméria (cite-se
Mesopotâmia) pelos atos do imperador
Júlio Cezar. O Acta, jornal gravado em
folhas de pedras, exposto em espaços de
Roma, tinha em seu conteúdo, notas
esportivas de gladiadores, notícias
militares e obituário, dentre outras.
Mais recentemente, em 713 D.C
(depois de Cristo), o Noticias Diversas,
fazia sucesso em Kaiyuan na China e
quase 7 séculos depois, em 1440,
Guttemberg criava os títulos móveis, a
imprensa revolucionária, cujo maior
sucesso foi a edição da primeira Bíblia
Sagrada. Aqui em terras de além-mar,
reino tupiniquim, no dia 10 de setembro
de 1808 surgiu o primeiro jornal
impresso, a Gazeta do Rio de Janeiro,
editado pelo frei português Tibúrcio José
da Rocha, com circulação até 1821 na
pena e cuca do jornalista Manoel Ferreira
de Araújo Magalhães.
Curiosamente, 140 anos após a
Gazeta sair do ar, em Cáceres, nascia o
Correio Cacerense, no dia 28 de outubro
de 1961. Em números, apagando as 59
velinhas do seu jubileu de cereja na
última quarta-feira e já garimpando a sua
triunfal entrada para as bodas de
diamante a se comemorar em 2021.
Apesar de inúmeros desafios,
percalços e óbices, mais acentuados com
o advento nefasto da pandemia do
Covid-19 somos otimistas quanto ao
futuro, mesmo porque o patrono do JCC

APELO DE PAZ
Unidos espiritualmente aos crentes de
todo o mundo e às mulheres e homens de boa
vontade, rezamos uns ao lado dos outros para
implorar sobre esta nossa terra o dom da paz.
Lembramos as feridas da humanidade, trazemos
no coração a oração silenciosa de tantos
atribulados, muitas vezes sem nome nem voz.
Por isso comprometemo-nos a viver e propor
solenemente aos responsáveis dos Estados e aos
cidadãos do mundo inteiro este Apelo de Paz.
Nesta Praça do Capitólio, pouco tempo
depois do maior conflito bélico de que há
memória na história, as nações que se
guerrearam estabeleceram um Pacto, fundado
sobre um sonho de unidade que em seguida se
realizou: uma Europa unida. Hoje, neste tempo
de desorientação, açoitados pelas
consequências da pandemia Covid-19, que
ameaça a paz ao aumentar as desigualdades e os
medos, digamos com força: Ninguém pode
salvar-se sozinho, nenhum povo, ninguém!
A guerra e a paz, as pandemias e os
cuidados da saúde, a fome e o acesso aos
alimentos, o aquecimento global e a
sustentabilidade do desenvolvimento, os
deslocamentos de populações, a eliminação do
risco nuclear e a redução das desigualdades não
dizem respeito apenas a cada nação
individualmente. Compreendemo-lo melhor
hoje, num mundo cheio de conexões, mas onde
muitas vezes se perde o sentido da fraternidade.
Somos irmãs e irmãos, todos! Peçamos
ao Altíssimo que, depois deste tempo de
provação, deixe de haver «os outros» para
existir apenas um grande «nós» rico de
diversidade. É tempo de voltar a sonhar, com
ousadia, que a paz é possível, a paz é necessária,
um mundo sem guerras não é uma utopia. Por
isso queremos dizer mais uma vez: «Nunca mais
guerra!» Infelizmente, aos olhos de muitos, a
guerra voltou a aparecer como uma via possível
para a solução das disputas internacionais. Não
é assim. Antes que seja demasiado tarde,
queremos lembrar a todos que a guerra sempre
deixa o mundo pior do que o encontrou. A guerra
é um falimento da política e da humanidade.
Apelamos aos governantes para que
rejeitem a linguagem da divisão,
frequentemente apoiada por sentimentos de
medo e desconfiança, e não adotem caminhos
sem retorno. Pensemos conjuntamente nas
vítimas. Existem tantos, demasiados conflitos
ainda em aberto. Aos responsáveis dos Estados,
dizemos: Trabalhemos juntos numa nova
arquitetura da paz. Unamos as forças em prol da
vida, da saúde, da educação, da paz. Quanto aos
recursos empregues na produção de armas cada
vez mais destrutivas, fautoras de morte, chegou
a hora de os utilizar para corroborar a vida,
cuidar da humanidade e da nossa casa comum.
Não percamos tempo! Comecemos por
objetivos atingíveis: unamos, já hoje, os
esforços para conter a propagação do vírus até
termos uma vacina que seja apropriada e
acessível a todos. Esta pandemia veio lembrarnos que somos irmãs e irmãos de sangue.
A todos os crentes, às mulheres e aos
homens de boa vontade, dizemos: Com
criatividade façamo-nos artesãos da paz,
construamos amizade social, assumamos a
cultura do diálogo. O diálogo leal, perseverante
e corajoso é o antídoto contra a desconfiança, as
divisões e a violência. O diálogo dissolve, pela
raiz, as razões das guerras, que destroem o
projeto de fraternidade inscrito na vocação da
família humana. Ninguém pode deixar de se
sentir envolvido. Todos somos corresponsáveis.
Todos temos necessidade de perdoar e ser
perdoados. As injustiças do mundo e da história
curam-se, não com o ódio e a vingança, mas com
o diálogo e o perdão.
Que Deus inspire estes ideais a todos
nós e este caminho que percorremos juntos,
plasmando o coração de cada um e fazendo-nos
mensageiros de paz!

é o santo das causas impossíveis, nosso
padrinho São Judas Tadeu.
Assim como diversos segmentos,
fomos forçados a recuar na estratégia
sócio-econômica, para encarar este
flagelo, lutar nesta batalha pra não perder
a guerra. Convenhamos, uma atitude
pensante, que exige sacrifícios, cuja
compreensão, agradecemos aos
parceiros leitores, assinantes e
anunciantes, cujos contratos serão
honrados a posteriori de forma plural.
Não por acaso, este foi o
compromisso da primeira edição do
Correio Cacerense no dia 28 de outubro
de 1961, ipsi-letter's: "O Correio
Cacerense estará ao lado se todas as
causas justas, suas páginas estão á
disposição de todos aqueles que
estiverem ao lado da justiça,
especialmente as pessoas de boa
vontade. Não é contra ninguém, a favor
da coletividade, não tem partidarismo
público político.
Seu partido é o povo, sem siglas,
iniciais, cores e faixas!" Quase 6 décadas
passadas, ratificando as palavras do
editor Wilson de Campos naquela edição
de 1961, entramos na reta do diamante,
que, com a graça de Deus, após este ano
aziago, juntos comemoraremos em
2021. In-fine memorian ad vitam
aeternam, Dércio Cruz, Odilon Viegas
Muniz, Claudio José de Carvalho,
Aloísio Coelho de Barros e claro, a
eterna dama do jornalismo cacerense
Orfélia Michelis, cujo legado glorioso,
será sempre eterno como os diamantes.
N.E: Carpe diem, qui la vita continuati,
sob o comando daquela cujas 4 letras do
nome traduz a Rainha das flores, Rosa
(N.E) - Nota do Editor

ELEIÇÃO ACEC
A Associação Comercial e Empresarial de
Cáceres realiza hoje das 9h às 17h a
assembleia para eleição da nova Diretoria
Executiva. O atual presidente Thiago de
Lucas, encabeça a única chapa inscrita para
o pleito, tem como vice Aline Coelho,
como secretários Fernanda França e
Clednei Tubino, como tesoureiros Marly
Macedo e Sebastião Giraldeli, relações
públicas Valdinei Macedo e no Conselho
Fiscal Hélio de Abreu e Jeferson Faria.
Todos os associados estão convocados,
conforme edital, para participar neste ato
de grande relevância para o futuro da
entidade. A nova diretoria comandará a
ACEC pelo Biênio 2021/2022.
DIREÇÃO ESCOLAR
Foi aberta ontem as inscrições para o
processo seletivo para função de diretor de
escola da rede estadual. Podem se inscrever
ocupantes de cargos efetivos do quadro dos
profissionais da educação básica,
habilitados em licenciatura plena e um ano
de efetivo exercício ininterrupto
imediatamente anterior à data de inscrição,
prestados no município. As inscrições vão
até terça-feira (03) e serão feitas apenas
pela internet no site da Seduc www.seduc.mt.gov.br
MAR DE ÁGUAS
Um cenário já comum voltou a revoltar
moradores que residem na Cohab Velha. As
fortes chuvas que caiu na semana, trouxe,
mais uma vez o transtorno dos alagamentos
das ruas e casas. Sai ano, entra ano, sai
gestor, entra gestor e a situação na Cohab
Velha e arredores continua sem solução e
olha que o problema já se arrasta por muitas
décadas. Basta cair uma chuva mais forte
para despertar o alerta aos moradores que
imploram por solução para o problema tão
antigo.
OPERAÇÃO IN MEMORIAN
Batalhão de Polícia Militar de Trânsito
Urbano e Rodoviário desencadeia durante
o final de semana prolongado pelos
feriados do dia do Servidor Público e
finados a Operação In Memorian, que tem
como objetivo reforçar a fiscalização nas
principais rodovias estaduais. Além do
reforço no policiamento, com mais equipes
atuando nas abordagens aos condutores e
checagens dos veículos, o Batalhão estará
empregando o uso de bafômetros para
medir o teor de álcool os motoristas.
Lembre se beber não dirija.
PLACAS FINAL 4 E 5
Termina no próximo dia 31 de outubro o
prazo para os proprietários de veículos com
placas final 4 e 5 efetuarem o pagamento do
Licenciamento Anual. Para licenciar o
veículo o Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) exige o pagamento de todos os
débitos como IPVA, Seguro DPVAT, a
própria taxa de Licenciamento, além de
possíveis multas. Após os pagamentos, o
proprietário do veículo deve acessar o site
do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br)
para ter acesso a nova versão do
licenciamento.
MEGA SENA
Ninguém acertou as seis dezenas do
concurso 2.313 da Mega Sena sorteados
nesta quarta-feira (28). O prêmio
acumulou, e o valor previsto para quem
acertar as seis dezenas no próximo sorteio é
de R$ 52 milhões. Vale arriscar uma
fezinha, lembrando que o sorteio será neste
sábado.

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, 30 e 31 de outubro de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

CELEBRAR MORTOS

Por conta da pandemia do Coronavírus, cemitérios estarão fechados para visitação

Sem missas nos cemitérios, Paróquias de Cáceres têm
programação para Dia de todos os Santos e Finados
Da Redação

Foto: Arquivo

A

celebração de Finados é
uma das datas mais
importantes entre os
rituais religiosos da tradição
cristã católica. O objetivo
principal é relembrar a memória
dos mortos.
Para a Igreja
Católica, o dia 2 de novembro é
dedicado aos fiéis defuntos, onde
parentes e amigos rezam pelos
entes queridos que já
contemplam a face de Cristo na
morada eterna.
Padre Evandro
Stefanello, destaca que a Igreja
Católica não festeja, e sim celebra
a data. “A Igreja faz memória
aqueles que já partiram. É um
momento de reforçar a lembrança
forte e significativa acerca da
vida. Mas é preciso salientar: o
sentimento é de lembrança e, ao
mesmo tempo, de esperança na
vida. Nós não celebramos a morte
e sim a vida. Para que aconteça a
morte, primeiramente tem que
existir a vida. E estando com
Deus essa vida tem mais
significado”, explica o sacerdote.
Entretanto, por conta da
pandemia do Coronavírus e pelas
recomendações para se manter o
distanciamento social, em
Cáceres, os cemitérios estão

haverá missa em dois horários às
8h e as 19h. Para este ano, atípico,
a igreja orienta aos fiéis para
evitarem as aglomerações,
usarem máscaras e álcool em gel.
História de Finados
Oficialmente, o Dia de Finados
foi incluído na liturgia (sequência
de ritos da Igreja Católica) no
século 13, graças aos esforços do
monge beneditino Odilon de
Cluny, na França. Segundo os
relatos da época, esse monge
notou que nem todos os mortos
eram lembrados nas orações dos

PREJUÍZOS

Temporal acompanhado de ventos
fortes causam estragos em Cáceres
Da Redação

Pe Evandro diz que data é momento de reflexão

impedidos por decreto de abrirem
para visitação na data consagrada
aos mortos. Assim com o
impedimento da tradicional
Missa Campal nos cemitérios, a
Diocese de São Luiz programou
várias missas para o Dia de todos
os Santos e Dia de Finados.
De acordo com Padre
Evandro, no domingo (1) em que
se celebra o Dia de todos os
Santos serão realizados várias

missas em ação de graças, na
Catedral São Luiz, terá três
celebrações às 7h, 10h e 19h; na
Igreja Imaculada Conceição às 16
h; na Comunidade Santa Luzia às
7 h; na Comunidade Sagrada
Família às 8h 30; na Comunidade
São João Bosco às 17h 30 e na
Comunidade São Francisco às 19
horas.
Já para a segunda-feira
(2), Dia de Finados, na Catedral

MT PEDE SOCORRO

Dupla cacerense lança videoclipe com imagens da
destruição deixada pelas queimadas no Pantanal
Da Redação

M

C Fernandes e DJ Vine
lançam o mais novo
videoclipe MT pede
Socorro que retrata a triste realidade
vivida pelos mato-grossenses, com
as queimadas no pantanal,
infelizmente comprovado que a
maioria dos focos de incêndios
foram causados por ações humanas.
O caos causado pelas
queimadas no Pantanal foram o
ponto de partida para a criação do
projeto Fascínio Lírico que é o
resultado da parceria entre o rapper
cacerense, Mc Fernandes e o DJ
Vine.
O cantor MC Fernandes, é
cacerense e teve em sua infância a

fiéis e, então, ele começou a
pregar em benefício dessas
almas.
O dia dois de novembro
foi escolhido pela proximidade
com o Dia de Todos os Santos
(comemorado na véspera, dia um
de novembro) quando a Igreja
celebra todos aqueles que
morreram em estado de graça.
Portanto, esse dia ficou
consagrado à celebração
daqueles que morreram e não
costumavam ser recordados nas
orações.

vivência e a influência do hip hop,
praticando a dança de rua. Em seu
curriculum o artista tem muitas
participações em eventos culturais
dentro e fora do Estado onde o
inspirou a expressar sua arte através
da música.
MC Fernandes deu início ao
Rep no ano de 2018, com a música
Realidade Periférica, Mente Aberta,
Tempo de Escravidão entre outras
músicas que estão disponível no
YouTube (MC FERNANDES).
Além das músicas o cantor vem se
dedicando na gravação e edição de
vídeo pelo celular, o que levou a
parceria com Silmar Nunes,
coreografo, dançarino e videomaker,
Foto: Reprodução

responsável pela gravação e edição.
Seus primeiros trabalhos nesse ano
se despontaram com as músicas
Vacas Magras e MT pede Socorro.
De acordo com MC
Fernandes, o roteiro do vídeo clip
foi pensado de forma sensível e
impactante onde as imagens
mostram que a destruição não é só da
fauna e flora, mas também da vida do
ser humano. De antemão o cantor já
garantiu que o projeto FASCÍNIO
lírico já tem estreia de mais um
vídeoclipe no próximo mês "Três
pedras de gelo" que é resultado da
parceria com o DJ Vine.
Para acompanhar o trabalho
dos artistas é só seguir as redes
sociais, Instagram; Facebook;
Youtube MC Fernandes.

A

quinta-feira em Cáceres
terminou com um temporal
acompanhado de ventos
fortes e chuva que assustou os
moradores e causou muitos estragos.
Há relatos de casas invadidas pela
água e de muitas árvores caídas.
A aproximação do temporal
foi registrado pela câmera do Clima
ao Vivo instalada na Catedral São
Luiz em parceria com a Seegs
Fibras, as imagens são
impressionantes e registraram o
momento exato da aproximação da
nuvem imensa conhecida pelos
meteorologistas como “shelf cloud”,
na tradução, nuvem prateleira, que é
um tipo de formação longa, baixa e
com densa camada horizontal. Uma
das principais características dessa
nuvem, é se mover de forma bem
rápida, com isso produz ventos
fortes por onde passa.
Esses ventos, aliados a
chuva forte, provocou muitos danos,
na Avenida 7 de setembro uma
árvore caiu atingindo os veículos
que estavam estacionados, na Rua

Tiradentes próximo a Rádio
Difusora uma árvore também
arrancada pelo vento derrubou um
poste de energia, no bairro
Cavalhada II uma torre de internet
desativada com a velocidade do
vento torceu e dobrou, por sorte
nenhuma residência foi atingida,
apenas um muro e a cerca elétrica
foram danificados, na Rua General
Osório a placa de um
estabelecimento caiu em cima de um
veículo, em outro ponto da cidade
um muro desabou sobre um carro.
Além de diversos pontos com
alagamentos e bairros sem energia
elétrica.
A Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Serviços Públicos, a
Coordenação de Defesa Civil e o
Corpo de bombeiros iniciaram os
trabalhos ainda com a chuva para
atender as inúmeras ocorrências
registradas principalmente na área
central da cidade. Até o
encerramento desta edição não
tivemos nenhuma informação de
vítimas, somente danos materiais.
Foto: Corpo Bombeiros

Torre torcida e poste caído com árvore

MC Fernandes e DJ Vine
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FOCO NO TURISMO

Atividade é essencial para capacitar mão de obra local e serviços, a fim de que cada vez mais pessoas conheçam Cáceres e injetem o capital na região

Para Zé Eduardo, turismo é um
dos pilares de geração de renda
U
Assessoria

Foto: Assessoria

m dos pilares de geração de
renda é o Turismo. Esta é uma
das constatações registradas no
plano de governo do candidato à
Prefeitura pelo PSC, José Eduardo
Torres (Zé Eduardo).
Para ele, turismo, agricultura
familiar e atrair as empresas de fora para
estabelecer-se no município – por meio
de incentivos fiscais – transformarão
Cáceres em uma cidade
economicamente autossustentável.
“Temos de valorizar nossa mão de obra
local e promover meios que fomentem
esta geração de renda em nosso
município”, ressalta o candidato.
Em sua gestão, Zé Eduardo vai
estabelecer o Plano Municipal de
Turismo, como uma construção coletiva
que envolva toda a sociedade. O
objetivo é garantir o planejamento e
gestão que definirão os programas e
ações do turismo local para os próximos
anos. “Temos a orla do Rio Paraguai,
somos rodeados pelo Pantanal, temos
diversos pontos turísticos naturais. Só
precisamos nos preparar corretamente
para atrair os turistas até Cáceres”,
comenta.
Para isso, é necessário
capacitar, tanto mão de obra, como os
estabelecimentos que devem
recepcionar este viajante. “Um bom
atendimento atrai cada vez mais
turistas”, diz. Além disso, está nos
planos do Zé Eduardo garantir a

com as universidades locais. “Não existe
política cultural sem a implementação
do Sistema Municipal de Cultura.
Quando consolidado, ele atrai verba de
âmbito federal para este fim”, ressalta.
Um dos eventos culturais que
mais atraem turistas é o Festival
Internacional de Pesca (Fipe).
“Queremos valorizar cada vez mais o

FORTALECIMENTO

Ex-governador Júlio Campos visita Cáceres
e declara apoio a Paulo Donizete e Anelise
Assessoria

O

Zé Eduardo vai investir na capacitação de mão de obra local

infraestrutura necessária ao ramo
turístico, inclusive com a
implementação de um projeto de orla.
“Há muito se promete uma orla mais
atrativa tanto para os moradores como
para os viajantes e eu pretendo concluir
esta obra na minha gestão.”
A beleza natural alia-se a um
patrimônio histórico que revela a beleza
de Cáceres no passado. Há diversos
estabelecimentos tombados pelo Iphan
(Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional), que precisam de
atração de investimentos para serem
recuperados. “Vamos buscar estas

parcerias, pois esta iniciativa também
irá valorizar os imóveis da região”,
ressalta.
Cultura Regional
- Promover a
política cultural com o turismo é uma
das ações que, na opinião de Zé
Eduardo, vão atrair ainda mais interesse
turístico para a região e,
consequentemente, mais renda. “Nossa
cultura é riquíssima e precisa ser
valorizada.” Por isso, ele pretende criar
o programa de articulação, fomento e
estímulo ao desenvolvimento das
cadeias produtivas criativas em Cáceres,
em parceria com instituições e também

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

Assessoria

O

candidato a prefeito de Cáceres
James Cabral (PT) destaca a
valorização dos servidores
públicos como condição primordial para
garantir melhorias reais em saúde,
educação, serviços urbanos e diversas
áreas importantes para qualidade de vida
na cidade.
Por isso, entre suas propostas
para os trabalhadores e as trabalhadoras
municipais, o candidato irá assegurar
condições dignas de trabalho, promover

cacerense em eventos como este,
evidenciando suas habilidades, sua
história, sua raiz”, ressalta Zé Eduardo,
que pretende desenvolver mais ações
regionais que preservem a cultura do
povo e atraiam cada vez mais
interessados em conhecer a cidade e,
dessa forma, propagar a identidade
cacerense para além destas fronteiras .

um acolhimento humanizado, valorizar
os servidores com melhorias nas suas
carreiras, realizar concurso público e
implantar um programa permanente de
qualificação dos servidores.
James destaca que na sua
administração, os "servidores públicos
serão aliados da Prefeitura para garantir
os serviços que a população precisa".
Ele ainda assegura que "nossa postura é
sempre de respeito e diálogo, contrária a
toda forma de assédio e intimidação".
Foto: Assessoria

James irá assegurar condições dignas de trabalho

Egresso da educação pública,
James estudou em Cáceres e se formou
engenheiro agrônomo pela
Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT) e pesquisador pela
Universidade do Estado de Mato Grosso
(UNEMAT). Casado, pai de cinco
meninos e uma menina, o candidato
mantém também os seus filhos em
escolas públicas da cidade.
"Eu vivo em Cáceres desde menino e
dependo do serviço público. Sou
atendido pelo SUS, meus filhos estudam
em escola pública. Eu também preciso
de quem vacina, de quem trabalha na
educação, de quem limpa a nossa cidade
e cuida da nossa gente. E essas pessoas
são os servidores públicos", destaca
James Cabral.
Para a tarefa, o candidato terá
ao seu lado a vice-prefeita Idézia de
Candio, professora da Educação Básica
e moradora do Assentamento Limoeiro.
Além disso, conta com o apoio do irmão,
servidor público e deputado Lúdio
Cabral (PT), que vem atuando na defesa
das reivindicações dos trabalhadores
frente ao poder público estadual.
"Lutar pelos direitos da
população, por serviços públicos de
qualidade, por respeito e valorização
dos servidores públicos. Assim é nosso
trabalho da Assembleia Legislativa e
assim será o mandato do James como
prefeito de Cáceres", afirma Lúdio.

ex-deputado federal,
governador e senador Júlio
Campos (DEM), visitou
Cáceres na manhã desta terça-feira, 27.
O político se encontrou com os
candidatos da Coligação Garantir as
Conquistas e Avançar nas Mudanças
para hipotecar apoio à candidatura de
Paulo Donizete e Anelise à prefeitura de
Cáceres e também aos vereadores do
PSDB, DEM, PTB e PATRIOTAS,
partidos que compõem a chapa. No
encontro, Júlio Campos também pediu o
empenho de todos os correligionários e
apoiadores para eleger Nilson Leitão ao
Senado Federal, onde ele é o primeiro
suplente, na vaga suplementar deixada
pela Senadora Selma, cassada pelo TSE.
Para ele, a união do DEM com
o PSDB em Cáceres fortalece muito o
processo político, elogiando a postura de
Anelise Silva, viúva da maior liderança
do partido no município, o saudoso
Adriano Silva, em aceitar ser vice de
Paulo Donizete. “É uma maturidade
política muito grande, Anelise foi fiel e
partidária, mesmo no momento de luto,
aceitou nosso convite e o desafio de
colocar seu nome de vice neste processo
eleitoral. Ela tem total apoio do partido e
junto com Paulo Donizete poderá contar

com os senadores Jaime Campos,
Welington Fagundes e Nilson Leitão”,
observou Júlio.
Júlio disse que Paulo Donizete
é sem dúvida o melhor para Cáceres e
que sua experiência no setor privado e na
vida pública o credenciam ao posto de
prefeito da cidade. “O Paulo é o melhor
nome, o mais preparado para ser prefeito
de Cáceres e ao lado de Anelise fará uma
excelente gestão. Cáceres não pode
voltar atrás”, avaliou Campos.
Anelise agradeceu o apoio de
Júlio e a confiança do partido em
credenciá-la ao posto de candidata a
vice-prefeita e disse estar pronta para o
desafio de ao lado de Paulo administrar
Cáceres. Já Paulo Donizete disse que a
presença de Júlio fortalece ainda mais
sua campanha, motiva os companheiros
e impulsiona a caminhada. “A vinda do
Júlio aqui hoje, a confirmação dos
apoios e a energia da nossa militância
dão mais ânimo na nossa jornada. Temos
um compromisso de fazer Cáceres
continuar avançando, muito foi feito e
faremos muito mais.
O apoio de Júlio Campos
representa e produz em nós mais força e
determinação para vencermos esta
eleição”, finalizou Paulo.
Foto: Assessoria

Júlio Campos em visita a Cáceres
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TURISMO SUSTENTÁVEL

Grandes expositores e investidores da área abandonaram o FIPe que erroneamente passou a focar na oferta de grandes shows nacionais

Assessoria

Foto: Assessoria

gestão da prefeita Eliene será se reunir
com o setor de turismo para diagnosticar

as demandas pós-pandemia.

PROTESTO

Dia do Servidor Público é marcado por atos
contra a Reforma Administrativa em Cáceres
Assessoria

S

Eliene tem proposta para o FIPe e turismo o ano todo

O

Festival Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres (Fipe), foi
criado há 40 anos.
Em dez, se transformou no
maior evento do Turismo de Mato
Grosso, movimentando a economia do
município e do Estado.
Cresceu tanto que na década de
90 se internacionalizou ao receber
turistas estrangeiros.
Neste mesmo período, o
recorde de participantes no torneio de
pesca embarcada, levou o evento a ser
inserido no livro dos recordes como
maior festival de pesca em água doce do
mundo. Porém, o modelo sucumbiu com
ingerências políticas e falta de
profissionalismo.

A partir de 2000 o evento
entrou em decadência e deixou de gerar
renda.
Grandes expositores e
investidores da área abandonaram o
FIPe que erroneamente passou a focar na
oferta de grandes shows nacionais mais
com víeis político do que econômico.
Nos últimos vinte anos, os
torneios de pesca melhoraram, porém
decaiu na parte econômica e cultural.
Na gestão da prefeita Eliene, a
proposta é resgatar culturalmente e
economicamente o Festival de Pesca e
fazer o turismo funcionar o ano todo.
'A cultural local irá se
sobressair, porque o turista não vem à
Cáceres para ver shows e sim para
participar e assistir os torneios de pesca',

diz a candidata.
A principal proposta para
resgatar o Fipe, segundo ela, será a
profissionalização da gestão do evento.
'O Fipe precisa ser tratado
como um negócio que gere emprego e
renda. Temos um produto único que é o
Pantanal, precisamos explorá-lo de
maneira sustentável', explicou,
acrescentando que o município
continuará atuando no evento,
organizando os torneios de pesca e as
atividades educacionais e culturais.
‘Os artistas locais serão
novamente valorizados. A agricultura
familiar e o artesanato voltarão a ter
atenção especial', completou.
Outra demanda prioritária da

ervidores públicos das esferas
estaduais, municipais e federais
de ocuparam as ruas da capital do
Estado na tarde de ontem (28), com
carreata em protesto contra a Reforma
Administrativa do governo Bolsonaro.
Além de Cuiabá, os servidores também
realizaram carreata em Cáceres e Várzea
Grande.
A atividade foi convocada
como parte da mobilização da categoria
no Dia do Servidor Público,
comemorado ontem (28). O ato público,
que teve como tema “Breque da
Reforma Administrativa”, contou com o
apoio e participação de Sindicatos que
fazem parte do Fórum Sindical dos
Servidores Públicos do Poder Executivo
de Mato Grosso.
Em Cuiabá, a carreata
percorreu as avenidas principais da
cidade, passando pela Av. Historiador
Rubens de Mendonça com destino final
na prefeitura de Várzea Grande, onde o
ato foi encerrado com falas de
representantes sindicais. Em Cáceres, os
servidores públicos se reuniram em
frente ao Hospital Regional, seguindo
em carreata até a Praça Barão do Rio
Branco, onde o ato público foi encerrado
com falas de representantes da
Adunemat, Sintep, Sinasefe, Sisma e
alunos da Unemat.
O objetivo da mobilização,
segundo os servidores, foi dialogar com
a população sobre os ataques aos
serviços públicos promovidos pelo
governo com a PEC 32/2020, a Proposta
que prevê a Reforma Administrativa.
Ainda segundo os representantes
sindicais, no dia do servidor público
seria indispensável denunciar a ameaça
que sofre serviço público com o governo
Bolsonaro, em particular, com a reforma
administrativa em tramitação.
Para o Presidente da
Associação dos Docentes da Unemat
(Adunemat), Domingos Sávio, a
Reforma Administrativa ataca o
concurso público, ataca a estabilidade
dos servidores, portanto, coloca em
questão a essência do serviço público
que deve ser organizado para servir a
população. Segundo ele, “o serviço
público é o único serviço que
efetivamente garante direitos para a
maioria da população de forma gratuita,
direito à saúde, educação, segurança,
assistência e tantos outros, daí a
importância de estar nas ruas
denunciando os ataques aferidos pelo
governo contra a todos esses serviços
essenciais”.
A presidente do Sindicato dos
Servidores Públicos da Saúde do Estado

de Mato Grosso (Sisma), Ana Cláudia
Machado, ressalta a importância da
mobilização conjunta para a categoria
na defesa dos serviços que atendem
diariamente a população brasileira.
Segundo ela, há um desmonte das
políticas públicas no Brasil. “Em Mato
Grosso esse monte segue o mesmo
caminho com o Governo, que tem se
comportado de forma maquiavélica com
os trabalhadores e trabalhadoras. A cada
dia que passa é perceptível a
precarização das estruturas de saúde
pública”.
Para o diretor Jurídico do
Sindicato dos Profissionais da Área
Meio do Poder Executivo de Mato
Grosso (Sinpaig-MT), Antonio Wagner
Wagner, as três esferas de Poder
precisam se unir efetivamente e dialogar
ainda mais com a população. Para ele, "a
mobilização contra a Reforma
Administrativa precisa ser explicada
para a sociedade, que será drasticamente
afetada com a PEC 32/2020".
Em todo o país, entidades
representativas de servidores públicos
convocaram manifestações para o dia 28
de outubro como forma de demonstrar o
descontentamento dos atuais servidores
com as mudanças na administração
pública propostas pelo governo federal,
em especial a Reforma Administrativa.
Em Mato Grosso, Adunemat, Sisma,
Sintep, Sinasefe, Sinpaig, Sintesmat,
Cut, Andes, Adufmat, e outras entidades
e deputados participaram dos atos em
Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres.
Mudanças - No dia 3 de setembro, o
governo Bolsonaro enviou ao
Congresso Nacional a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC) nº
32/2020, que prevê uma profunda
reestruturação do serviço público no
país. Entre as principais alterações
estão: o fim do regime jurídico único no
funcionalismo público; o fim da
estabilidade para cargos com atividades
administrativas, técnicas ou
especializadas; e o aumento do poder
presidencial para extinção e
transformação de cargos, bem como
para reorganização de autarquias e
fundações e extinção de órgãos, sem
necessidade de passar pelo Congresso
Nacional. Apesar de o governo alegar
que a reforma não atinge os atuais
servidores, os sindicatos argumentam
que estes serão afetados em muitos
pontos da PEC. Para além dos
servidores, as entidades representativas
dos trabalhadores do serviços públicos
temem pela população que será
efetivamente atingida com a Reforma
Administrativa caso ela seja aprovada.
Foto: Bruna Obadowski

Com faixas servidores saíram as ruas em Cáceres
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RETOMADA

Com um cardápio variado de massas, comidas japonesas, caldos e petiscos

Restaurante do Jubão volta a servir
jantar a partir da próxima semana
Assessoria

Foto: Assessoria

população de Cáceres e da região
para aproveitarem também o
cardápio variado do almoço.
“No almoço nosso
tradicional e delicioso buffet com
variadas saladas, pratos quentes,

grelhados e assados.
De sobremesa aquele
sorvete especial que só o Juba
tem.
Estamos te esperando”,
avisa Alexandre.

FISCALIZAÇÃO

Operação Finados da PRF
inicia hoje em Mato Grosso
Da Redação

A

Gerente Alexandre e equipe do Jubão

O

Restaurante do Jubão,
localizado na Rua Padre
Cassimiro, e que estava
servindo refeições apenas no
almoço e na sua rotisseria,
informa que a partir do dia 03 de
novembro, cumprindo normas
estabelecidas pela vigilância
sanitária e decretos municipais,
volta a servir o jantar.
Com um cardápio variado
de massas, comidas japonesas,

caldos e petiscos, acompanhados
de sucos, refrigerantes, chopp
geladinho, cerveja e água
mineral, a opção do jantar vai
funcionar de segunda a sábado
das 18 às 21h30.
Segundo o gerente da loja,
Alexandre Vieira, as normas de
espaçamento de mesas e clientes,
higienização com álcool em gel e
líquido e uso de máscaras, exceto
durante as refeições, serão

aplicadas e devem ser obedecidas
pelos usuários do restaurante. “É
importante que todos façam sua
parte, estamos prontos para
receber bem nossos clientes
também no período noturno”,
avalia.
Para Vieira a paralisação
foi necessária e o Juba continua
fazendo sua parte para a não
proliferação do coronavírus.
Vieira convida também a

PECUÁRIA

Inicia neste domingo a etapa de novembro da
vacinação contra febre aftosa em Mato Grosso
Assessoria

A

etapa de novembro de
vacinação contra a febre
aftosa inicia neste
domingo (1º) em Mato Grosso.
Bovinos e bubalinos de até 24
meses devem ser imunizados e a
vacinação deve ser comunicada
ao Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso
(Indea MT).
Nesta etapa, 14 milhões
de animais devem ser vacinados

em todo o Estado. Na maioria das
regiões, a vacinação ocorre de 1º
a 30 de novembro e a
comunicação ao Indea MT até 10
de dezembro. Na região do
Pantanal, a vacinação e a
comunicação seguem até 15 de
dezembro.
O secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico,
César Miranda, determinou que
houvesse uma vacinação
Foto: Ilustrativa

Vacinação inicia no domingo

diferenciada na região do
Pantanal. “Devido aos incêndios
florestais ocorridos no Pantanal
neste ano, o setor pecuário passa
por um momento muito delicado.
O Indea MT irá avaliar a
necessidade de prorrogação ou
outro tipo de ação”, explica.
Marcos Catão, presidente
do Indea MT, conta que equipes
técnicas estiveram na região
conversando com pecuaristas e
verificando as condições de
vacinação. “Normalmente, a
vacinação no Pantanal é
diferenciada. O que fizemos para
o atual cenário é já deixar
informado o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento que poderá existir
alguma modificação no decorrer
da imunização”, afirma.
O diretor técnico do
Instituto, Renan Tomazele,
informa que quinzenalmente as
equipes técnicas irão avaliar a
comunicação da vacinação no
Pantanal para verificar se está
abaixo da média dos últimos anos
e proceder alguma alteração.

Polícia Rodoviária
Federal
promove a
Operação Finados 2020,
desta sexta-feira (29) até a
próxima segunda-feira (02).
Desenvolvida nas as rodovias
federais, em Mato Grosso, a ação
tem como objetivos prevenir e
reduzir os acidentes de trânsito.
As atividades serão
intensificadas principalmente nos
trechos considerados críticos
com base nas últimas operações.
As ações da PRF visam
coibir infrações e retirar de
circulação os motoristas que
ofereçam risco ao trânsito, seja
por problemas no veículo ou por
alguma condição que impeça o
condutor de dirigir com
segurança, como a mistura de
bebida e direção.
Além do combate à
alcoolemia, a fiscalização dará
prioridade a outros
comportamentos que podem
resultar em acidentes graves,
como as ultrapassagens
indevidas, o uso irregular de
motocicletas e a falta de
equipamentos de retenção, como
a cadeirinha e o cinto de
segurança.
Visando melhorar a
segurança nas rodovias, o tráfego
de alguns veículos de carga será
restringido em rodovias de pistas

simples. Não podem transitar
veículos ou combinações de
veículos passíveis ou não de
autorização de trânsito (AET) ou
autorização específica (AE), cujo
peso e dimensões excedam aos
limites de 2,60m de largura,
4,40m de altura, 19,80m de
comprimento e 57 toneladas de
PBTC.
A proibição se dará nos
dias e horários específicos: dia
30/10 das 16h às 22h; dia 31/10
das 06h as 12h e dia 02/11 das 16h
as 22h.
Dicas de segurança: A Polícia
Rodoviária Federal recomenda a
adoção de comportamentos
viários defensivos, como
respeitar os limites de velocidade,
manter distância de segurança em
relação aos demais veículos,
ultrapassar apenas quando
houver plenas condições de
segurança, manter os faróis
ligados mesmo durante o dia e
redobrar os cuidados ao conduzir
sob chuva.
Mesmo em viagens
curtas, fazer uma revisão
preventiva do veículo, o que
inclui a checagem dos pneus, do
sistema de iluminação, sistema de
suspensão, dos equipamentos
obrigatórios, do nível do óleo e do
radiador, limpadores de parabrisas entre outros itens.
Foto: PRF

Fiscalização termina no dia 02 de novembro
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BRASILEIRO SÉRIE B

Para o final de novembro, o volante Rafael Gava e o atacante Felipe Marques devem estar totalmente recuperados e à disposição do treinador

Com a vitória sobre Botafogo, Cuiabá
encara CRB e busca recuperar liderança
Marco Stamm/SN

Foto: Arquivo

O

treinador do Cuiabá
começa a ver uma luz
no fim do túnel saindo
do departamento médico do
Dourado e, aliando jogadores
em fase final de recuperação
com novas contratações, terá
um momento menos desolador
para escalar o time que vai
enfrentar o CRB, no sábado
(31), na Arena Pantanal, pela
rodada final do primeiro turno
do Campeonato Brasileiro da
Série B.
Contra o Botafogo, pela
Copa do Brasil, além dos atletas
impedidos por já terem
disputado o torneio por outros
clubes, os problemas físicos
afetavam sete jogadores.
O lateral-direito Lenon,
que se recupera de uma cirurgia

no joelho desde o dia 20 de julho
após ter se contundido em
fevereiro num jogo do
Campeonato Mato-grossense
depois de ter disputado somente
quatro jogos pelo Dourado,
voltou a campo para treinar com
bola e aos poucos deve ser
integrado no time por
Chamusca.
O atleta fez uma
atividade coletiva de 45
minutos o time principal que
enfrentou jogadores da base e
saiu satisfeito com a
recuperação.
“Fico muito feliz com a
evolução que venho tendo no
dia a dia. Foi um momento
difícil, passa muita coisa na
nossa cabeça, temos que ter
muita perseverança e continuar

trabalhando duro, sempre com o
apoio da fisioterapia e do
departamento médico, que
foram fundamentais nesse meu
retorno. O clube me deu todo
suporte e, depois de muita luta e
de um trabalho intenso, espero
poder retribuir e voltar 100%
para dar sequência no
tratamento e colocar um ponto
final nessa luta”, afirmou.
Além dele, Chamusca
espera o retorno rápido do outro
lateral-direito, Romário, além
do volante Auremir e do
atacante Felipe Ferreira, que
estão em fase final de
recuperação.
O treinador também já
poderá utilizar o volante Nenê
Bonilha e o meia Diogo Jardel,
que estrearam contra o Botafogo
Cuiabá x CRB - Jogo será neste sábado

TUDO IGUAL

Sorriso e Ação empatam e deixam indefinida
decisão da segunda divisão do Mato-grossense
Hebert de Souza/SN

A

primeira partida da
decisão da segunda
divisão do Campeonato
Mato-grossense, entre Sorriso e
Ação, terminou empatada em 0

a 0. As duas equipes entraram
em campo, na noite desta
quarta-feira, no estádio Egídio
Preima.
O resultado deixa a
Foto: Lucas Torres/SN

Jogo decisivo será neste domingo as 18h
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decisão em aberto e as equipes
voltam a se enfrentar no
próximo domingo (1). Quem
vencer, ficará com o título da
Segundona. Em caso de empate
por qualquer placar, a taça será
definida nos pênaltis.
Por ter feito melhor
campanha na 1ª fase, somando 5
pontos, o Ação fará o jogo
decisivo em casa. A finalíssima
será às 18h, no estádio Dito
Souza, em Várzea Grande.
O Sorriso chegou à final
após vencer o Atlético, que não
compareceu ao estádio Egídio
Preima. Por conta disso, o
árbitro Jean Maciel Latorraca
cumpriu o regulamento e
encerrou a partida após aguardar
os trinta minutos
regulamentares por W.O.
Já o Ação derrotou por 4
a 0, o Santa Cruz, no estádio
Dito Souza. Paulo Ricardo (2) e
Igor (2) marcaram os gols que
garantiram o acesso da equipe.

e ganhou um reforço no ataque
com a chegada de Perdigão,
anunciado esta semana pelo
clube.
Para o final de
novembro, o volante Rafael
Gava e o atacante Felipe

Marques devem estar
totalmente recuperados e à
disposição do treinador.
O caso mais grave é do
zagueiro Everton Sena, que só
deve voltar em janeiro, para
finalizar a temporada.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Nossos parabéns a médica Simone
Valéria Pinheiro do Amaral que ontem
celebrou data nova e festejou no
aconchego do lar com a família. Um ano
repleto de coisas boas e muitas
conquistas são os desejos desta coluna.

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

By Rosane Michels

***********

N o r o l d a s
aniversariantes da
semana a querida
Lucinete Rondon que
recebeu amigos mais
chegados e familiares
para o parabéns.
Saúde, sucessos e
muita prosperidades
para o próximo ano.
Feliz Niver!

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

HORÓSCOPO

**********

A Lua se une a Marte em seu
signo e recebe um tenso aspecto
de Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
nervoso, em que você deve
tomar muito cuidado com
atitudes e reações impulsivas,
que podem levar à destrutividade. Respire
muitas vezes antes de qualquer passo. O Sol em
Escorpião em tenso aspecto com Urano em
Touro pode trazer irritação relacionada a algum
imprevisto financeiro.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de problemas
nos relacionamentos, pessoais
e/ou profissionais. O dia pede
paciência; fuja das provocações.
Evite brigas e discussões desnecessárias. O Sol
em Escorpião em tenso aspecto com Urano em
Touro pede cuidado com seus gastos, pois pode
haver alguns imprevistos.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que a necessidade de
reflexão e distanciamento fica
ainda mais intensa. Sua saúde
pode estar mais frágil portanto, procure cuidar de
si mesmo. Não se exponha a pessoas e ambientes
insalubres. O Sol em Escorpião em tenso aspecto
com Urano em seu signo promete imprevistos
em relacionamentos.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de nervosismo
no trabalho. Você pode ser
obrigado a enfrentar o mau
humor de superiores e/ou
colegas. Procure evitar discussões
desnecessárias. O Sol em seu signo em tenso
aspecto com Urano em Touro promete trazer
imprevistos nos relacionamentos. Um romance
meio maluco pode começar.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
enfrentamento de problemas
com uma equipe de trabalho que
você gerencia ou faz parte. O dia
por também pedir cuidados com um amigo, que
passa por problemas. O Sol em Escorpião em
tenso aspecto com Urano em Touro promete
algum nervosismo por imprevistos no trabalho.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de incertezas e nervosismo, de
enfrentamento de problemas
com um filho ou um romance. Procure refletir
antes de agir ou reagir; evite discussões e mal
entendidos. O Sol em Escorpião em tenso
aspecto com Urano em Touro promete trazer
confusão emocional. Procure distanciar-se de
pessoas tóxicas.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de imprevistos
no trabalho, que podem levar a
nervosismo e até a
rompimentos. Procure exercitar a paciência;
seja tolerante. Evite brigas e discussões n
trabalho. O Sol em Escorpião em tenso aspecto
com Urano em Touro promete trazer movimento
intenso na vida social. Um romance pode
começar.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
em que você pode ser obrigado
a enfrentar alguns problemas
em casa ou em família. Procure ouvir mais que
falar; distancie-se de provocações, evite brigas
e discussões. O Sol em Escorpião em tenso
aspecto com Urano em Touro promete
aproximar pessoas diferentes e inteligentes.
Vida social agitada.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
enfrentamento de problemas com
projetos que envolvem
publicações e internet. Uma
viagem pode ser adiada e causar irritações. Adie o
início daquele curso desejado. O Sol em
Escorpião em tenso aspecto com Urano em Touro
promete movimentar intensamente os
relacionamentos em família.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de confusões e
mal entendidos. Procure evitar as
reuniões de trabalho,
especialmente se o que for
discutido envolve acordos e contratos. O Sol em
Escorpião em tenso aspecto com Urano em Touro
promete trazer situações imprevistas no trabalho.
O dia é ótimo para envolver-se com um projeto
inovador.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de nervosismo e dificuldade no
equilíbrio de suas emoções.
Você está instável e profundo. Procure respeitar
seu estado de espírito, distanciando-se dos
problemas. O Sol em Escorpião em tenso
aspecto com Urano em Touro promete
aumentar a ansiedade e impulsividade. Adie
assinatura de documentos importantes.

A Lua se une a Marte em Áries e
recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em Capricórnio
indicando um dia de
enfrentamento de problemas e
algumas dificuldades com as
finanças. Procure adiar novos investimentos e
evite gastos desnecessários. O Sol em Escorpião
em tenso aspecto com Urano em Touro promete
beneficiar os estudos e tudo o que envolve os
processos mentais e intelectuais.

Hoje o dia amanheceu mais belo para a elegante Marlucy
Camy que apaga mais uma velinha e recebe o carinho especial
dos amigos e familiares. Que Deus lhe conceda muitas
vitórias, paz, saúde e muitos anos de vida. Felicidades!!!

Sempre por dentro das notícias da Princesinha nas páginas do
Correio Cacerense, o médico dermatologista Renato Liberato
Rostey juntamente com sua eficiente equipe da Clinica Rostey.
Agradecemos a preferência e desejamos uma excelente sextafeira.

Em clima de alegria familiares e
amiguinhos cantaram o tradicional
Parabéns ao gatinho Davi Martins
Santullo Benevides. Nesse clima de
festa, Davi apagou velinha e recebeu o
carinho especial dos maninhos Ítalo e
Otávio, dos pais Virgínia e Sandrinho.
Que Papai do Céu lhe reserve muitos
anos e muita saúde. Beijocas mil!!!

Votos de felicidades a aniversariante
Gilda Moreira Assunção, que colhe mais
uma rosa no jardim de sua existência.
Parabéns pelo seu dia! Que esse
aniversário seja especial e que esse novo
ano seja maravilhoso e repleto de
felicidades.

