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Festiva
Rotary

By Rosane Michels

Esotérico
Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de acordos
e negociações envolvendo uma grande
soma de dinheiro. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser firmada e
concretizada nos próximos dias.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento positivo em suas finanças. O
momento pode envolver o surgimento de
um novo projeto, trabalho ou contrato que
envolva o aumento de seus rendimentos.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento positivo nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo a qualquer momento.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de seu signo,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
movimento intenso e
necessidade de mudanças, especialmente
nos relacionamentos. Relacionamentos
tóxicos não sobreviverão. Dia ótimo para
fazer uma limpeza emocional.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia agradável
de boas trocas, especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a decisão de
começar um tratamento de beleza ou fazer
uma cirurgia plástica.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de movimento intenso
em suas emoções, especialmente as que
envolvem seu passado. O dia é ótimo
para começar o planejamento de um
novo projeto.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de boas novidades ao
seu coração. O momento pode envolver
um novo amor, que bate à sua porta ou
mesmo a notícia de uma gravidez, caso
esteja tentando.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de movimento gostoso
na vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. O dia é ótimo para fazer
novos contatos comerciais, que resultarão
rapidamente em um novo contrato.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de Escorpião,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus. você estará
mais aberto ao amor e extremamente
acolhedor. Se for casado, aproveite o bom
momento para renovar sua relação.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento no trabalho. Um novo projeto
ou promoção pode ser aprovado. Sua
imagem profissional e social ganha força e
melhora significativamente.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de boa comunicação e
movimento na vida social. Amigos,
novos e antigos se aproximam de você.
Uma viagem romântica pode fazer-lhe
muito bem.

Com espírito de dever cumprido em mais um ano com a realização de
inúmeras ações, eventos e projetos desenvolvidos em prol dos menos
favorecidos, o Rotary Club de Cáceres realizou festiva natalina no último
domingo. Em clima de companheirismo, descontração e amizade, a família
rotária celebrou o dia com muita alegria. Nesse clima de confraternização,
foi revelado o amigo da onça, os companheiros travaram várias disputas na
Bocha, sinuca, truco, bozó e muito banho de cachoeira. A festiva iniciou com
uma oração realizada pelo Presidente Jorginho, que destacou a importância
desse momento de companheirismo, onde o objetivo foi de unir os familiares
de cada companheiro com a família rotária e vivenciar o companheirismo,
cultivando os momentos agradáveis e renovando as forças para continuar no próximo ano honrado sempre o lema
"Dar de Si, sem pensar em Si". Confira os melhores momentos...

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

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

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de Escorpião,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, pessoais ou profissionais.
Uma viagem internacional pode ser
marcada ou realizada. O momento envolve
crescimento e expansão da consciência.
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A Alma do Negócio
Quem não se comunica, se
estrumbica, já dizia o Velho Guerreiro
Abelardo Chacrinha...Quem se esconde,
não é visto, nem lembrado... A
propaganda é a alma do negócio...(e
complementou
a filósofa Zoraide
Franco)... mais negócio do que alma; Na
esteira, o arquimilionário Henry Ford,
quando pobre, aos seus amigos que
pensavam em abrir um negócio... Se eu
tivesse um único dólar, investiria em
propaganda. Não por acaso, com este
pensamento arriscou nos negócios,
tornou-se bilionário, investindo não um
único dólar, mas milhões deles, com
retorno garantido.
O preâmbulo lembra que nesta
terça feira, 4 de dezembro, o calendário
registra o Dia Mundial da Propaganda,
uma das ferramentas primordiais para a
sobrevivência de um negócio, seja
comercial, ultimamente,políticos, de bens
ou de serviços. O termo propaganda
deriva do latim propagare, ou seja,
difundir e seu uso iniciou-se, a nível
institucional, com a criação da
Congregação della Propaganda Fide pelo
Vaticano no século XVII, (como se vê, ela
vem de longe) como finalidade de levar a
fé cristã a todo o mundo conhecido.
A propaganda foi a partir dessa
data e ao longo dos tempos, adaptada por
diversos âmbitos, como o político, o
cultural e o comercial. No Império
Romano, a propaganda era desenhada e
escrita na parede, nos chamados grafitti,
ou em objetos diversos. O púlpito foi
utilizado tanto nos fóruns romanos como,
durante a Idade Média, por frades
mendicantes e daí em diante, em todas as
igrejas para que a propaganda de ideias e
doutrinas chegasse claramente a todos os
que estavam disponíveis para ouvir,
dando simultaneamente um lugar de
destaque ao orador. Se houveram fakenews naquela época, o nome deveria ser
outro, aliás, as propagandas enganosas,

VERDE ENCANADO
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) anunciou que a bandeira tarifária
de dezembro será verde, o que significa
que não haverá cobrança extra na conta
de luz no próximo mês. Em novembro a
bandeira foi amarela, com cobrança extra
de R$ 1 a cada 100 quilowatts-hora
(kWh) consumidos.Nos cinco meses
anteriores, a bandeira tarifária havia
ficado no patamar 2 da bandeira
vermelha, o mais alto. Ficou verde, mas
nada de descontos, pra gente, uma
vergonha!
OLHA O GRAU!
O senador José Medeiros (Podemos)
usou a tribuna do Senado para atacar a
imprensa e ao citar reportagem sobre
uma operação do Ibama, disse que a
cobertura não ocorreu da maneira
correta, detonando assim mídia,
afirmando ser difícil encontrar
jornalistas, e que parece que os órgão e
informação só estão contratando
estagiário, pois não se encontra mais um
jornalismo, que o repórter não vai atrás
da matéria para ver os fatos e tal e coisa.
LEVOU TROCO
Falou além da conta, leva troco, aqui é
assim, prá começar, o senador deveria
ficar quietinho, pois é o jornalista e
demais trabalhadores que paga seu
salário, via impostos. Se o falastrão é tão
importante, porque não saiu candidato a
reeleição no senado? Estagiários meiaboca e oportunistas, senador, existe de
monte é na politica. Como perguntar o
óbvio não é crime, quantos votos mesmo
o senhor teve como senador? Qual é o
grau de estudo exigido pra ser senador? A
gente, tem grau superior, excelência!

anunciante.
Aqui no Correio Cacerense
inclusive, reservamo-nos no direito de
recusar propagandas enganosas e ou
nocivas ao público, um exemplo, nossa
recusa na divulgação de pesquisas
eleitorais de estranhos institutos
oportunistas caça niqueis. Entendemos
que o retorno mutuo, deve caracterizar a
real propaganda, anunciante com retorno,
consumidor satisfeito e o
divulgador,(imprensa) apenas, como
intermediário. Neste mister, queremos
ensejar aos agentes de propaganda de
Cáceres e região, a nossa saudação pela
efeméride, lembrando que estamos de
páginas abertas aos anunciantes, para
mensagens ilustrativas da edição especial
de Natal e Ano Novo, com precinho de
Papai Noel mesmo.
Basta ligar pra Rosane, agendar o
Gaúcho, reservar seu espaço e ir pra festa,
com a certeza, como disse Zoraide
Franco, de sua propaganda ser um Bom
Negócio, além da alma, tranquila, Bom
Dia.

Pedicure ou Pedicuro?
As mulheres adoram estar sempre
com as unhas bem feitas e com uma cor
diferente que sejam a última moda. As
unhas dos pés, por mais que fiquem dentro
de sapatos, não podem passar
despercebidas. Elas não dizem apenas da
estética, mas principalmente sobre a
higiene da sua dona. Muitas ainda
confundem se devem ir numa pedicure ou
numa podóloga. Para saber qual escolher,
é preciso ter em mente o trabalho que cada
uma delas faz e que são bem diferentes. Os
pés estão muito mais expostos a doenças e
riscos que as mãos e portanto precisam de
mais cuidados.Mas,... o que uma pedicure
faz?
Bom, a pedicure faz aquilo que
você vê ao menos uma vez na semana
quando vai ao salão de beleza fazer as
unhas. Ela tira as cutículas, higieniza das
unhas, limpando não apenas a parte do
meio que é mais visível, como também os
cantinhos onde acumula muita sujeira.
Algumas também fazem a hidratação das
unhas usando alguns produtos especiais.A
pedicure é constantemente procurada
pelas mulheres mais pela questão da
estética.

CARO, AMIGO!!!
Falando em imprensa, tem prefeito pelai
chutando o pau da barraca contra a tal
AMM, né mesmo, Seu Garbugo? Pois é,
segundo o prefeito de Alto Taquari, o
petebista Fábio Mauri Garbugo, sua
prefeitura paga por mês cerca de R$ 26
mil para se manter filiado à Associação
Mato-grossense dos Municípios e o
retorno com os serviços prestados pela
AMM não correspondem ao valor pago.
Tal negócio, as prefeituras chutaram os
jornais escritos pra publicar editais
(despesa baratinha) e entraram na tal de
AMM, deu no que está dando!
DEZEMBRO LARANJA
Para marcar o Dezembro Laranja, mês
dedicado a prevenção ao câncer de pele,
Dermatologistas de Cáceres, estiveram
sábado ultimo das 9h00 às 15h00, no
Setor de Oncologia do Hospital
Regional, fazendo exames
gratuitamente. A iniciativa contou com
participação das médicas Barbara
Bisinela, Virginia Scaff e Mariana
Dalben, lembrando que o tema da
campanha deste ano, liderada pela
Sociedade Brasileira de Dermatologia, é,
'se exponha, mas não se queime'. Dizem
que em Brasilia a demanda foi alta
devido a tantos laranjas e falta de medico
cubano.

são uma espécie de fakes para
vender gato por lebre, ouro de tolo,
engôdos para enganar trouxas.
Apesar do alerta, e o Procon
sempre bate nesta tecla, a gente também,
não estamos aqui para repetira cantilena
das black-fraudes, mas para comentar um
pouco acerca da propaganda com P.
Maiúsculo, aquela produzida e vendida
por agencias sérias e inseridas na mídia
ética, claro, que a politica, só depois de
bem filtrada, inclusive se possível por um
ombudsman.
Falando sério, a propaganda é
muito importante para a economia, pois
incentiva a competição entre as empresas,
que buscam criar sempre produtos e
serviços mais acessíveis,
para o
consumo. Apelativas? Podem ser, mas
opcionais, para a seletividade do público,
afinal, uma propaganda deve além de
séria, ser chamativa, bem produzida,
direcionada, cumprindo sua meta de
ajudar o consumidor na escolha, no preço,
nas facilidades de aquisição, ao mesmo
tempo, que produza retorno ao

Quem não quer estar sempre com
as unhas bonitas? Colocar uma bela
sandália nos pés com as unhas maltratadas
só piora o visual e lhe dá a aparência de
descuidada. Já, a podóloga faz um
trabalho bem diferente da pedicure. O
principal trabalho é aqui é cuidar das
doenças que atingem os pés. Entre
Pedicure e Pedicuro, cuja data se
comemora nesta terça feira, pelo
calendário, importante lembrar que
Pedicuro e Podólogo é a mesma coisa,
função, são profissionais que se dedicam,
além da beleza, a saúde dos pés.
Embora muitas vezes confundido
com a profissão de pedicure, o pedicuro
não trata apenas da estética dos pés. O
pedicuro está habilitado à extração de
calos e tratamento de unhas encravadas.
Para que a diferença entre pedicure e
pedicuro ficasse esclarecida, o termo
pedicuro foi substituído pelo podólogo
em 1965, durante o VI Congresso Panamericano de Podologia. A podologia não
trata apenas das unhas, mas dos pés como
um todo.
Os agentes agressores mais
encontrados neles são os fungos, as

EXPEDIENTE

bactérias e as temidas unhas
encravadas. Acontece que, a maioria das
mulheres que vai na podóloga é porque
adquiriu alguma doença nos pés por conta
da pedicure. Por isso é de vital
importância que o salão esteja com o seu
equipamento sempre esterilizado e que as
profissionais estejam usando luvas. Os
principais sintomas que se apresentam
num pé que precisa de tratamento são:
coceira, manchas, unhas amareladas, dor
e até sangramento e pus caso já estejam
infeccionadas.
Apesar de algumas pedicures
retirarem unhas encravadas, a podologia é
a ciência mais especializada para isso.
Dicas importantes: Se você quer ir a
pedicure, seja onde e quem for, com total
segurança e sem medo de vir a ter algum
tipo de doença nos pés, o ideal é que você
tenha o seu próprio kit de unhas. Cada
mulher deve ter o seu próprio alicate, pois
além das doenças nos pés, um alicate
infectado pode passar doenças mais
graves como as DSTs.
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SABATINA CIDADÃ

Parceira do evento, Grupo Cometa já arrecadou 28 toneladas de alimentos para o
Natal Solidário e espera chegar aos 40 mil kg, bingando 16 mil cartelas na 5ª feira

Mesmo debaixo de chuva ações
solidárias atende povo na praça
Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

A

s chuvas ininterruptas do
ultimo fim de semana em
Cáceres não impediram a
realização no sábado, (1º) do Dia de
Ações Solidárias, na Praça Barão do
Rio Branco, frente a Catedral de São
Luiz. Conforme a secretária de
Assistência Social, Eliane Batista,
centenas de pessoas puderam ser
atendidas com os serviços
oferecidos.
No final da tarde, a chuva
aumentou, adentrando o período
noturno e afastando o público das
apresentações nusicais no palco,
como a Orquestra da Fundação
Terezinha Mendes da Fapan e o
grupo de percussão Atlética Maldita,
composta por acadêmicos do Curso
de Medicina da Unemat.
Sem público, a grande
expectativa do sorteio de uma moto
da Campanha de Natal do Instituto
Cometa, foi adiado para a quinta
feira, 6, na abertura do Natal de Luz.
Sob uma fina chuva, ainda se
apresentaram a
O prefeito Francis Maris
Cruz afirmou que ficou satisfeito
com os resultados do conjunto de
realizações, uma vez que as
parcerias conseguiram atingir os
objetivos. “Faz parte de nossa
missão unir a sociedade organizada
em torno do bem comum,

cabelo de graça, artesanatos,
comidas e bebidas diversas,
exposição de pinturas e outras artes,
contando com as parcerias do IFMT,
UNEMAT, Senai, Sebrae, Fapan,
Unopar, CAE, Senar, Sindicato

BIOMETRIA

Cartório da 6ª ZE começa a
revisão eleitoral em Cáceres
TRE/MT c/ Redação

I

São Pedro refrescou o calor humano na feira solidária da Barão

principalmente quando se
trata de levar atenção, carinho e
serviço às famílias que necessitam
dessas ações. Os nossos melhores
agradecimentos a todos os parceiros,
patrocinadores e todas as pessoas
que não mediram esforços para que
esse dia fosse um sucesso, muito
obrigado”, agradeceu Francis.
O Dia de Ações Solidárias,
foi uma realização da Prefeitura,
através da Secretaria de Assistência
Social e Instituto Cometa, com um

dia inteiro de feira e ações de
serviços para o cidadão, através de
diversos parceiros, que ofereceram
exames laboratoriais, orientações de
diversas áreas, vacinas, aferição de
pressão arterial, testes de diabete,
nutrição e alimentação.
Profissionais de saúde e de assuntos
ligados ao comércio, emprego,
trabalho e serviços estiveram à
disposição para consultas.
Além disso, foram aplicadas
vacinas em cães e gatos, corte de

NOVOS COMANDOS

Diretores eleitos da rede estadual
tomarão posse em Janeiro de 2019
Redação c/ F&N

A

s 765 escolas da rede
estadual de ensino de MT,
passaram por processo
eleitoral para eleição de diretores, no
dia 22 do mês passado. Em Cáceres,
atualmente são 17 unidades, sendo
que em cinco não houve eleição, de
acordo com informações prestadas
pela Assessora pedagógica interina,
Eliane Andrade de Araújo Silva.
Segundo ela, no município, a tudo
ocorreu dentro da normalidade.
Da rede oficial de ensino
estadual em Cáceres foram foram:
Profª Edileuza da Silva Oliveira,
CEJA/Profº Milton Marques Curvo;
Profª Catarina da Silva, Escola
Criança Cidadã; Profª Carem Rosa
dos Santos – Escola G. Pinto de
Arruda; Profº Elizeu Fernandes

Rural, CRAS2, Sefaz, CTA,
Judokan, Interact Club de Cáceres,
Projeto Colcha de Retalhos, Projeto
Fit Camp e a Cruz Vermelha, com
uma ambulância e brigadistas para
socorro, em caso necessário.

Leite, Escola Dr. José
Rodrigues Fontes; Profª Andria de
Paula Freitas, Escola Dr. Leopoldo
Ambrósio Filho; Profº Marcos Cesar
Carlindo, Escola Frei Ambrósio;
Profª Maria José de Oliveira Godói,
Escola Onze de Março; Profº
Celestiano Rodrigues Neto , Escola
Demétrio Costa Pereira;
Profº
Carlos Alberto de Almeida, Escola
João Florentino S. Neto; Profª
Leoneide de Araújo Barbosa, Escola
Profº Natalino Ferreira Mendes;
Profª Jane Bellote Pagliuca, Escola
Ana Mª das Graças Souza Noronha e
Profª Clair Teresinha Pirck, Escola
União e Força.Na Escola 12 de
Outubro, não houve candidato, e
com isso a Seduc irá publicar um
novo edital para a escolha de um
Foto: JCC

novo diretor, já na Escola
Esperidião Marques, houve o
registro de uma candidatura, mais a
mesma foi impugnada por não
atender os requisitos da portaria que
regeu o processo eleitoral. Em breve
a Seduc vai publicar um novo edital
para a escolha de um novo diretor.
Sob intervenção: Escola São Luiz;
Escola senador Mário Motta e
Escola Mário Duilio. Nas três
unidades que estão sob intervenção
do Ministério Público Federal, não
houve eleição.
Os diretores
designados dessas unidades
passarão por uma avaliação técnica,
e somente após isso, é que a Seduc
irá tomar uma decisão se
permanecerão ou não. A posse dos
eleitos será no início de janeiro de
2019.

niciou-se ontem, a revisão do
eleitorado em 26 municípios de
Mato Grosso prevista para
continuar até o dia 29 de março de
2019, estimando a justiça eleitoral
que neste prazo possa elevar
consideravelmente o percentual de
eleitores cadastrados
biometricamente no Estado, que
atualmente é de 48,11%.
A revisão já está sendo
levada a efeito em municípios das
quatro regiões do estado e no oeste,
além de Cáceres, ela acontece nos
seguintes municípios: Mirassol
D'Oeste, São José dos Quatro
Marcos e Araputanga.
Em Cáceres, dos 61 mil
eleitores inscritos, 51 mil estão
convocados, somente estando
excluídos aqueles eleitores que já
realizaram a biometria e cujos dados
biométricos tenham boa qualidade.
O eleitor convocado é
obrigado a comparecer ao Cartório
no período da revisão para atualizar
seus dados cadastrais, sob pena de
cancelamento do título.
Os convocados deverão
comparecer portando algum
documento de identificação (RG,

CTPS, identificação de
órgão de classe, certidão de
nascimento ou casamento), Título de
Eleitor, CPF e comprovante de
residência.
Para atender a demanda dos
trabalhos de revisão, o Cartório da 6ª
Zona Eleitoral está atendendo em
horário especial, de segunda a sextafeira, das 8 até 18
horas, de forma interrupta. Em
Cáceres, o cartório está localizado
na Rua Marechal Deodoro, nº 720,
no Centro.
"Dos 2.313.373 eleitores de
Mato Grosso, 1.113.023 já fizeram o
cadastramento biométrico, o que
corresponde a 48,11%.
Nesse
contexto, por certo temos que
avançar em relação a tais índices, já
que a meta do TSE é atingir 100% do
eleitorado brasileiro no máximo até
o ano de 2022.
Há necessidade de termos
metas atingíveis e planejamentos
bem elaborados, considerando,
especialmente, a complexidade dos
trabalhos a serem realizados no
Estado de Mato Grosso", destacou o
corregedor regional eleitoral de
Mato Grosso, desembargador Pedro
Foto: JCC

Atendimento especial na 6ª Z.E é de segunda a sexta das 8h00 até 18h00

Escola São Luiz com intervenção, não teve eleição para diretor
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MACUMBA & BEBIDA

Ao ser preso horas depois do crime, assassino disse ter matado o amante por não
suportar a ciumeira, que ambos tinham bebido e que dormiu ao lado do cadáver

Suspeito ciumento confessou ter
assassinado “marido” a facadas

Da Redação

Fotos: Reprodução

U

m crime de morte registrado
entre o meio-dia e 13h00 de
sábado último, só foi
descoberto na manhã de anteontem,
na Avenida São Paulo, centro da
cidade de Pontes e Lacerda, na
região de Cáceres, vitimando
ohomossexual Otávio Jeferson dos
Santos, 36, que tinha um
relacionamento marital com
Wellington Rosa, 36, que preso,
confessou o crime cometido a
facadas.
Conforme relato policial, o
crime de morte aconteceu
no
interior da residencia onde Otávio e
Wellington, conviviam como
esposos e ao ser localizado e detido
na manhã de domingo, o suspeito até
então, confessou friamente ter
executado o amásio, inclusive que
após esfaqueá-lo e ter certeza que o
parceiro estava realmente morto,
dormiu no mesmo quarto ao lado da
vitima ensanguentada, só deixando o
local, horas após.
Os policiais chegaram até o
assassino através de uma ligação
anonima, pois os vizinhos sabiam do
relacionamento marital entre vitima
e suspeito. Ao ser encontrado na
manhã de domingo, perto de um

certeza foram os
ingredientes para acalorar as
discussões, acelerar os ânimos e
resultar na morte da vitima, que
suspeita-se curtia despachos, pois
nos fundos do quintal da casa, os

galinha morta, sangue e
alimento, tudo utilizado em ritual de
macumbaria.
Wellington, já está atras das
grades e deverá responder pelo
crime dehomicídio qualificado.

ENCABRITADOS

Gefron recupera carreta
e caminhão na fronteira

Redação c/ Gefron/MT

U

Homossexual Otávio foi executado a facadas pelo parceiro Wellington

posto de combustíveis,
Wellington levou os policiais até a
residência e confessou o crime
afirmando que o homicídio havia
acontecido por ciúmes, pois Otávio
teria saído com outro parceiro e
começaram a discutir, passando a
brigar e que ambos tinham passado a
manhã inteira, ingerindo bebida
alcoólica.

Civil, acompanhados do
suspeito, encontraram a casa
fechada do lado de fora. Wellington
estava com as chaves e abriu a porta,
verificando os policiais que a vítima
estava caído ao chão do quarto do
casal, com a garganta cortada pelo
companheiro.
O ciume do homossexual
somado a ingestão de bebidas com

MISTÉRIO NA SERRA

Buscas não localizam avião que
sumiu na Mangaval em Cáceres

ma carreta reboque, tipo
tanque e um caminhão
Volvo, foram recuperados
pelos policiais do Gefron na
fronteira de Cáceres com a Bolívia
no final de semana.
A carreta, fora roubada na
cidade de Várzea Grande no começo
da semana e estava abandonada na
Cidade Nova em Cáceres próximo a
rodoviária José Palmiro.
Numa checagem
meticulosa, os policiais constataram
que a carreta reboque tipo tanque,
com placa KXJ- 2346, estava com
algumas avarias em um dos eixos, o
que dificultava a sua locomoção,
fato que com certeza levou os
ladrões a abandoná-la naquele local,
sem o cavalo Volvo de cor azul, com
placas JZA 4693, que a tracionava e
que foi levado para a Bolívia para o
maldito escambo do narcotráfico
Já o caminhão,
coincidentemente um Volvo de cor
azul, foi localizado pelos policiais do
Gefron na Baía Bela,próximo a

divisa da fronteira na zona
rural do município de Porto
Esperidião. Informações obtidas
através do serviço de inteligência do
Gefron levantou que dois indivíduos
teriam chegado com veículo ao
local, onde pararam e
posteriormente seguiram a pé até o
país vizinho, onde tentariam
conseguir um trator para puxar o
veículo e cruzar a fronteira.
Os policiais chegaram antes
e recuperaram o bruto, verificando
no interior da cabine, vários
instrumentos danificados,
possivelmente usados pelos
criminosos para tentar resolver
alguma pane, que teria impedido o
veículo de se locomover.
Os militares entraram em
contato com a base do Gefron,
apurando que o veículo havia sido
roubado em Várzea Grande.
Assim como a carreta,
também o caminhão foi guinchado à
Base do Gefron, para devolução
Foto: Gefron/MT

Da Redação

A

manhã de sábado ultimo
surgiu com a noticia da
possível queda de um avião
nas proximidades da Serra do
Mangaval, município de Cáceres,
desaparecido desde a véspera, sexta30/11, após decolar de Pimenta
Bueno emRondônia, com destino a
Santo Antônio do Leverger em Mato
Grosso. No interior da aeronave de
p r e f i x o P T- I C N , o s d o i s
funcionários da empresa Ciclo Cairu
transportes, piloto John Venera e o
co-piloto Marcelo Balestrin,
moradores de Pimenta Bueno.
Haviam informações preliminares
de que havia uma terceira pessoa na

aeronave, mas não foi confirmado
pelas autoridades.
De imediato, foram
iniciadas as buscas na Serra do
Mangaval com base no mapa de
rotina de voos, com aproximação ao
Aeroporto Internacional Marechal
Rondon, em Várzea Grande. No
entanto, as equipes de resgate não
tinham até o fechamento desta
edição, o local certo onde a aeronave
teria caído.
Ontem, o comandante do
Centro Integrado de Operações
Aéreas (Ciopaer), tenente-coronel
Juliano Chiroli, estava mais
otimista, pois o tempo amanheceu
Fotos: Reprodução

Co-piloto Marcelo Balestrin e piloto John Venera estavam na aeronave

aberto na região e isso
deveria facilitar as buscas, pois no
sábado (1), primeiro dia de trabalho,
a equipe precisou suspender o
serviço devido às chuvas e à neblina.
Mas mesmo com o tempo
melhor na segunda feira, a equipe da
Ciopaer mostrava que as buscas
ainda estavam sendo prejudicadas
devido à mata fechada e ao mau
tempo na região. O avião perdeu o
contato com os órgãos de controle a
aproximadamente 120 km da Capital
mato-grossense e conforme as
autoridades, o avião estava com a
autorização para voo suspensa.
Ontem a tarde, Edson
Ribeiro, amigo da família dos pilotos
disse que além de um avião do
Esquadrão Pelicano de Campo
Grande (MS) uma aeronave
Caravan, da Cairú, dona do avião
desaparecido, também auxilia nas
buscas, ajudando as mais de 30
pessoas que permaneciam na região
da Serra Mangaval, próximo aos
municípios de Cáceres e Poconé,
onde supostamente teria caído o
avião prefixo PT-ICN.
Familiares do piloto e copiloto ofereceram uma boa
recompensa em dinheiro para quem
puder passar informações que
possam levar à localização da
aeronave e dos pilotos, mas
infelizmente ainda não haviam
informações sobre as causas do
acidente, a localização da aeronave e
se os tripulantes haviam
sobrevivido.
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Carreta foi abandonada pelos ladrões, que levaram o cavalo
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REINCIDENTE

Inicialmente, o mulão não admitiu o tráfico e disse que estava levando ração de
MS ao Xingu, mas durante buscas, as equipes acabaram localizando o material

Motorista é flagrado com
1.300 quilos de maconha
Da Redação
Foto: PJC/GO

algemado, por receio de fuga
por se tratar de grande quantidade de
droga. Também foram apreendidos R$
771,00, um cartão com chip telefone da

Bolívia, dois celulares, cartões
bancários e documentos do suspeito,
quatro documentos de veículos
distintos, sendo cada um correspondente

a uma placa veicular e dois
cheques, um do banco Bradesco no valor
de R$ 22.700,00 e outro do Sicoob de R$
15.000,00 rasgado ao meio.

NOVO PRAZO

Mato Grosso tem até fim do ano
para implantar placa Mercosul
Gcom MT

A

Lahuson Franke Severino dos Santos, voltou pro xilindró

A

cidade de General Carneiro, na
região do Araguaia, foi palco de
uma das maiores apreensões de
maconha deste ano, fato registrado no
sábado último, quando mais de uma
tonelada (1.300 kg)de maconha
apreendida em um caminhão que estava
transportando ração bovina.
A localização do entorpecente
foi realizada em uma ação das Polícias
Militar e Rodoviária Federal e o
motorista do caminhão, identificado
como Lahuson Franke Severino dos
Santos, 44, foi detido em flagrante e
conduzido para Delegacia da Polícia
Federal. Segundo as polícias, a
apreensão foi possível após a
informação
de que um caminhão
carregado com entorpecentes iria
transitar pela cidade. As equipes
montaram barreiras e, por volta das 17
horas, de sábado último, a abordagem
foi realizada.
Como estava chovendo no
momento, a equipe pediu para que o
motorista retornasse até o destacamento
d a P o l í c i a M i l i t a r. I n d a g a d o
inicialmente, ele não admitiu o tráfico e

disse que estava levando ração
de Dourados-MS com destino ao Xingu,
mas durante buscas, as equipes
acabaram localizando o material.
Preso, o motorista disse que
possui antecedentes criminais por furto
e que havia deixado a cadeia há cerca de
30 dias e realmente como apurou a
editoria de policia do Correio
Cacerense, no dia 19 de maio deste ano,
Lhauson, foi preso pela Delegacia
Estadual de Repressão a Furtos e
Roubos de Cargas (Decar) no estado de
Goiás, em cumprimento de mandado de
prisão preventiva pelo furto de uma
carga de produtos de limpeza ocorrido
em Cristalina, avaliada em mais de R$
300 mil.
Na época, ele deveria entregar
a carga e local certo, mas forjou ter sido
vítima de roubo, mas acabou sendo
desmascarado e ficou algum tempo atras
das grades, voltando a delinquir, como
prova o flagrante do último final de
semana, agora, com tráfico pesado de
entorpecentes.
Lhauson, foi encaminhado
para a Central de Atendimento,

pesar de o prazo estipulado pelo
Conselho Nacional de Trânsito
(Contran) para a implantação das
novas placas veiculares, no modelo
Mercosul, terminar no último sábado
(1º/12), Mato Grosso e outros 12
Estados poderão cumprir a
determinação até o dia 31 de dezembro
deste ano.
A prorrogação foi estabelecida
em reunião na manhã da sexta-feira
(30/11) no Contran, que definiu
alterações na Resolução nº 729 de 2018,
que estabelece o sistema de Placas de
Identificação de Veículos padrão
Mercosul.
Além de Mato Grosso, também
foram beneficiados com a prorrogação
os Estados do Amapá, Ceará, Distrito
Federal, Mato Grosso do Sul, Minas
Gerais, Pará, Paraíba, Roraima,
Tocantins, Santa Catarina, São Paulo e
Sergipe.
Apesar de todas as
responsabilidades atribuídas ao
Departamento Estadual de Trânsito de
Mato Grosso (Detran/MT) terem sido
cumpridas, o projeto não havia sido
concluído.
A resolução prevê que todos os
Fabricantes de Placas de Identificação
Veicular e as Empresas Estampadoras de
Placas de Identificação Veicular sejam
credenciados junto ao Departamento

Nacional de Trânsito
(Denatran) o que, no Estado, até o
momento não aconteceu.
Segundo o presidente do
Detran, José Eudes Malhado, o projeto
“realmente representa um avanço na
área de registro e identificação de

veículos com perspectiva de
evolução em ações de segurança
pública. O Detran entende a
importância, mas implementará quando
da confirmação da disponibilidade e
segurança da prestação do serviço a todo
o cidadão mato-grossense”. Foto: Ilustrativa

Resolução estabelece novo sistema de placas de identificação

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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Recomendação é que sejam aprovados PL ou PEC, com a finalidade de suspender
todos os aumentos em 2019 e anos subsequentes, mesmo os aprovados por leis

TCE/MT sugere suspensão de
todos aumentos dos servidores
F.M c/ Redação
Foto: Arquivo

O

Tribunal de Contas do
Estado de Mato Grosso
(TCE) recomendou ao
g o v er n ad o r P ed r o Taq u es
(PSDB) e ao eleito Mauro
Mendes (DEM) que sejam
suspensos todos aumentos de
remuneração e subsídios
previstos para 2019 e demais
anos, o que irá impactar toda a
classe de servidores do Poder
Executivo.
O Pleno do Tribunal
chegou à decisão durante
julgamento da concessão da
Revisão Geral Anual (RGA) aos
servidores do Estado, na última
segunda-feira (26).
Na recomendação, o
Pleno sugeriu que um dos
governadores, atual ou eleito,
encaminhe à Assembleia
Legislativa, um Projeto de Lei
(PL) ou de Emenda
Constitucional (PEC) para
suspender os benefícios e
progressões de carreira já
programados.
“Avalie a oportunidade e

o limite imposto pela Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF), que limita os gastos com a
folha de pagamento em 49% da
Receita Corrente Líquida. Em
Mato Grosso, o limite foi
respeitado pela atual gestão até
então.
Porém, no mesmo dia em
que fez a recomendação referente
às progressões de carreira e
aumentos salariais, o TCE
também decidiu que o cálculo de
gastos com pessoal deverá contar

PISCICULTURA

Prefeitura e produtor já contabilizam
quase 50 tanques de peixes abertos

Pleno quer limitar gastos, mesmos aqueles previstos em leis e PCCS

conveniência de enviar
Projeto de Lei ou Proposta de
Emenda Constitucional à
Assembleia Legislativa, com a
finalidade de suspender todos os
aumentos de remunerações e
subsídios, a serem

Assessoria

nos anos subsequentes,
aprovados por lei específica ou
por leis de estruturação de
carreiras de servidores públicos”,
recomendou.
O objetivo é evitar que o
Estado de Mato Grosso extrapole

COLISÃO FRONTAL

Grave acidente na BR 163 mata
presidenta e secretário do Sintep
Assessoria c/ Redação

A

presidente do Sindicato
dos Trabalhadores do
Ensino Público de Mato
Grosso (Sintep/MT), Jocilene
Barboza, 42, e o ex-presidente e
atual secretário de Articulação
Sindical Júlio César Viana, 65 ,
morreram após um grave
acidente na BR-163, próximo a

Renda (IR) retido na
fonte, a partir de 2019.
Desde 2016, o TCE
autorizou o Governo a cumprir o
limite de 49% sem o IR, já que o
valor sem ele é bem menor.
O novo entendimento foi
necessário porque o Tribunal de
Contas da União (TCU) já se
limita à LRF considerando o IR.
O novo entendimento
deverá trazer dores de cabeça
para o controle de gastos e limites
legais ao novo governador.

Diamantino ocorrido na tarde de
domingo último. As informações
são de que os servidores estavam
em uma caminhonete Amarok
que deslizou na pista e bateu de
frente com uma carreta.
A concessionária que
administra a rodovia informou
que a equipe de resgate foi
Foto: Reprodução/Montagem

Jocilene e Julio bateram de frente com uma carreta na BR 163

acionada, por volta das
14h39, no km 540 com relatos de
que uma caminhonete teria
colidido de frente uma Scania. O
resgate da concessionária esteve
no local e constatou a morte dos
dois ocupantes da caminhonete.
O motorista da carreta saiu ileso e
assinou termo de recusa de
atendimento.
A chuva pode ter
contribuído para o acidente, já
que a colisão ocorreu em uma
região de declive e curva. As
informações iniciais apontam que
o motorista da caminhonete
perdeu o controle de direção do
veículo, rodou na pista e terminou
atingindo a carreta. A Politec e a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
foram acionadas.
Jocilene era presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do
Ensino Público de Mato Grosso e
Júlio era secretário de
Articulação Sindical e
retornavam de uma atividade
realizada no interior. Júlio
também foi presidente nos anos
de 1998 e 2006.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

A

gora já são 47 os tanques
abertos. O trabalho de
incentivo à piscicultura
está dando oportunidade ao
pequeno produtor rural de
incrementar as atividades no
campo, incorporando mais uma
fonte de renda, além de oferecer
ao gado um bebedouro de
qualidade perto do pasto e poder
irrigar a plantação de verduras e
legumes.
A construção dos tanques
é uma parceria, onde o produtor
entra com o combustível e a
Prefeitura oferece as máquinas, o
tratorista e o apoio técnico da
Secretaria Municipal de
Agricultura e Desenvolvimento
Econômico.
O prefeito Francis Maris
Cruz vem acompanhando a
construção desses tanques e
visitando a abertura de novos
reservatórios, sempre em contato

com os produtores.
“Procuramos estar perto desse
trabalho que dá uma satisfação
muito grande, por poder
colaborar com o pequeno
produtor. O município está
fazendo a diferença e logo
seremos uma referência em
piscicultura no Estado e no
Brasil. Com a água para os
animais e com o serviço que a
Prefeitura presta na inseminação
artificial do gado, fica garantido o
desenvolvimento econômico e o
melhoramento genético do gado
de leite e de corte”, garante o
prefeito.
O trabalho não para e,
mesmo com a chegada das
chuvas, novos tanques já estão
programados para serem abertos,
em parceria com o pequeno
produtor rural, que tem a
oportunidade de construir um
tanque multiuso. Para a maioria
Foto: Assessoria

O trabalho não para e, mesmo com a chegada das chuvas,
novos tanques já estão programados para serem abertos

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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TRINTA PONTOS

Alvinegro herdou a última vaga do G4 e fará o clássico contra o Operário, que com
a mudança termina a 1ª fase na ponta da tabela, seguido pelo Dom Bosco e Poconé

Tribunal elimina o Cuiabá
jogando Mixto na semifinal
O
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

Tribunal de Justiça
Desportiva (TJD) puniu o
Cuiabá com a perda de 30
pontos, no julgamento do recurso
do Mixto interposto contra o
Cuiabá por ter escalado o volante
Sávio de forma irregular durante
a primeira fase da Copa FMF.
O jovem é apontado como
reincidente em expulsões no

Campeonato Mato-grossense
Sub-19.
Em uma das punições, ele
foi julgado e pegou “gancho” de
dois jogos de suspensão. Porém,
não cumpriu nenhum e estava
sendo relacionado e escalado
normalmente.
O
M i x t o ,
consequentemente, herdou a

última vaga do G4 e fará o
clássico contra o Operário, que
com a mudança termina a 1ª fase
na ponta da tabela, seguido pelo
Dom Bosco e Poconé.
Os confrontos de ida
foram realizados na noite de
ontem, em rodada dupla na
Arena Pantanal, o primeiro será
entre Poconé e Dom Bosco, às

BOLA REDONDA

União e Araguaia não mudam
comando na temporada 2019
S.N c/ Redação

O

União Esporte Clube
anunciou a renovação do
técnico Odil Soares para
o comando do Colorado na
temporada do próximo ano.
Ele assumiu o time no
início de outubro no lugar de José
Mascena, com a Copa Federação
em andamento, e com objetivo de
ser campeão para conquistar uma
vaga na Copa do Brasil, mas foi
eliminado na primeira fase.
Entretanto, a diretoria do
União ressaltou que aos 41 anos,
Odil traz com ele a experiência de
ter sido atleta profissional de
futebol e campeão por onde
passou.
“A cinco anos na função,

onde iniciou sua carreira
na base do Luverdense, chegando
até o profissional, Odil faz parte
da nova geração de técnicos, com
um grande conhecimento no
trabalho de campo e uma
excelente gestão de pessoas.
Ele chega ao nosso clube
atendendo o perfil que a diretoria
tinha traçado do planejamento
para a próxima temporada”,
afirmou trecho da nota enviada
pelo União.
Em 2019 o União disputa
o Campeonato Mato-grossense,
estreando contra o Operário
Várzea-grandense, no dia 19 de
janeiro, na Arena Pantanal, além
da série D do Brasileiro.
Fotos: Arquivo

Odil Soares e Kiko Araujo, são valorizados por suas equipes
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Outro que aposta em seu
técnico no comando é o Araguaia,
que mais uma vez joga as fichas
no técnico Kiko Araújo, e vai
manter o comandante para o
Campeonato Mato-grossense do
ano que vem.
A confirmação foi feita
pelo presidente da agremiação,
Celso Sousa. Além disso, o time
de Barra do Garças já está se
articulando para montar sua
equipe que vai a campo pelo
estadual.
A diretoria do Araguaia
deve ir ao mercado da bola e
tentar fazer uma boa atuação já
que na Copa FMF, o time fez uma
péssima campanha e deixar a
competição na primeira fase, sem
nenhuma vitória.
A expectativa da diretoria
é estar com todas as pendências
acertadas até a próxima semana,
para começar a fechar os
contratados e desenhar o plano de
trabalho.
A previsão é que o
Araguaia faça sua estreia contra o
Mixto, no estádio Zeca Costa, no
dia 20 de janeiro.
A Federação Matogrossense de Futebol (FMF)
ainda divulgará o horário.
Além do Galo da Serra e o
próprio Mixto, também buscam o
título de Campeão Matogrossense o Operário Várzeagrandense, União, Cuiabá,
Luverdense, Sinop, Juara Dom
Bosco e Operário LTDA.

TJD decide: Cuiabá caiu da ponta, invicto para 30 pontos negativos

18h30 e Mixto e Operário
se enfrentam às 20h30 ainda não
iniciados quando do fechamento
desta edição.
Os jogos de volta da
semifinais serão na próxima
quinta-feira, com Operário e
Mixto, às 18h30 e Dom Bosco e
Poconé entrando em campo na
sequência, às 20h30, ambos na

Arena Pantanal.
O campeão tem vaga
garantida na Copa do Brasil do
ano que vem, assim como o
Cuiabá por ser campeão matogrossense, e o Sinop vicecampeão estadual. (Na próxima
edição detalhes completos da
rodada de ontem a noite na Arena
Pantanal).
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Festiva
Rotary

By Rosane Michels

Esotérico
Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de acordos
e negociações envolvendo uma grande
soma de dinheiro. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser firmada e
concretizada nos próximos dias.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento positivo em suas finanças. O
momento pode envolver o surgimento de
um novo projeto, trabalho ou contrato que
envolva o aumento de seus rendimentos.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento positivo nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo a qualquer momento.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de seu signo,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
movimento intenso e
necessidade de mudanças, especialmente
nos relacionamentos. Relacionamentos
tóxicos não sobreviverão. Dia ótimo para
fazer uma limpeza emocional.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia agradável
de boas trocas, especialmente no trabalho.
O momento pode envolver a decisão de
começar um tratamento de beleza ou fazer
uma cirurgia plástica.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de movimento intenso
em suas emoções, especialmente as que
envolvem seu passado. O dia é ótimo
para começar o planejamento de um
novo projeto.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de boas novidades ao
seu coração. O momento pode envolver
um novo amor, que bate à sua porta ou
mesmo a notícia de uma gravidez, caso
esteja tentando.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de movimento gostoso
na vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. O dia é ótimo para fazer
novos contatos comerciais, que resultarão
rapidamente em um novo contrato.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de Escorpião,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus. você estará
mais aberto ao amor e extremamente
acolhedor. Se for casado, aproveite o bom
momento para renovar sua relação.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de
movimento no trabalho. Um novo projeto
ou promoção pode ser aprovado. Sua
imagem profissional e social ganha força e
melhora significativamente.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de
Escorpião, recebem um
tenso aspecto de Urano nos
últimos graus de Áries
indicando um dia de boa comunicação e
movimento na vida social. Amigos,
novos e antigos se aproximam de você.
Uma viagem romântica pode fazer-lhe
muito bem.

Lua e Vênus unidos nos
primeiros graus de Escorpião,
recebem um tenso aspecto de
Urano nos últimos graus de
Áries indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, pessoais ou profissionais.
Uma viagem internacional pode ser
marcada ou realizada. O momento envolve
crescimento e expansão da consciência.

Com espírito de dever cumprido em mais um ano com a realização de
inúmeras ações, eventos e projetos desenvolvidos em prol dos menos
favorecidos, o Rotary Club de Cáceres realizou festiva natalina no último
domingo. Em clima de companheirismo, descontração e amizade, a família
rotária celebrou o dia com muita alegria. Nesse clima de confraternização,
foi revelado o amigo da onça, os companheiros travaram várias disputas na
Bocha, sinuca, truco, bozó e muito banho de cachoeira. A festiva iniciou com
uma oração realizada pelo Presidente Jorginho, que destacou a importância
desse momento de companheirismo, onde o objetivo foi de unir os familiares
de cada companheiro com a família rotária e vivenciar o companheirismo,
cultivando os momentos agradáveis e renovando as forças para continuar no próximo ano honrado sempre o lema
"Dar de Si, sem pensar em Si". Confira os melhores momentos...
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