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TURISMO DE PESCA

Empresários e artistas são recebidos
em Cáceres para abertura da pesca
Foto: Ronivon Barros

Além da chave da cidade o grupo assistiu apresentações culturais

Celebridades, cantores, jornalistas e empresários foram recebidos em Cáceres, pela vice-prefeita Eliene Liberato Dias e pelo Secretário de Turismo Junior Trindade por
ocasião da abertura da pesca. O Grupo formado por 26 pessoas, vieram a Cáceres a convite do empresário Marcos Cruz. Pagina 03

QUALIFICAÇÃO

COMBATE AO TRÁFICO

Agência Fluvial abre inscrições
para formação de aquaviários

Ações do Gefron causam baque financeiro de
R$ 17,9 milhões em organizações criminosas

Foto: Arquivo

Foto: Divulgação

A Agência Fluvial de Cáceres
realiza processo seletivo para o Curso
de Formação de Aquaviários Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés
e de Máquinas – Nível I (CFAQMAFC/MAFM). As inscrições foram
abertas na segunda-feira (3) e seguem
até o dia 2 de março na Agência Fluvial
de Cáceres.

Curso oferta qualificação e promove
novas oportunidades de emprego

Página 03

Gefron tirou de circulação 1,4 toneladas de drogas só esse ano

BALANÇO

Sema aumenta em 236% apreensão
de redes de pesca durante piracema

Em 33 dias, o Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreendeu 1,4
toneladas de entorpecentes de 1º de janeiro a 03 de fevereiro, o que causou
prejuízo ao crime de R$ 17,9 milhões. Desde 2019, o Gefron passou a
contabilizar a estimativa de quanto a droga apreendida causou de prejuízo
às organizações criminosas. Página 06

Foto: Assessoria

A Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (Sema) divulgou nesta
segunda-feira (03) o balanço das
sanções administrativas aplicadas pela
equipe da Coordenadoria de
Fiscalização de Fauna durante o período
de defeso da Piracema em Mato Grosso
de 2019/20.

Página 07

Redes e tarrafas foram
retiradas dos rios

Página 04
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Logística e impostos

O Departamento Nacional de
Infraestrutura e Transportes – DNIT, proibiu
o tráfego de veículos pesados na rodovia BR
174/MT, sob a justificativa que a mesma está
em situação crítica de trafegabilidade,
mormente esse período de chuvas.
De salientar que de acordo com
informações repassadas pelo setor
produtivo, a rodovia em questão é
fundamental para o desenvolvimento da
economia regional.
Porém, é certo aduzir que a
principal via de transporte do Estado de
Mato Grosso é ainda a rodoviária, hipótese
em que demanda necessariamente de
estradas com o mínimo de condições de
tráfego, a fim de poder escoar os produtos
regionais e, por consequência, fomentar a
economia local.
Não por isso, na tentativa de
minimizar os danos na aludida rodovia, os
empresários da região rotineiramente se
organizam e concentram esforços físicos e
também financeiros para reparar as pontes e
as estradas, resultando em benefícios para
toda a coletividade afetada negativamente
pelos impactos das chuvas.
Diante desse quadro em que os
contribuintes pagam uma das maiores
cargas tributárias do planeta, esse é mais um
dos inúmeros exemplos, para criticar a má
gestão do dinheiro público, uma vez que
para um Estado em franco desenvolvimento,
não seria justo e razoável que toda a
sociedade sofra com a falta de estrutura por
parte do Poder Público.
Pois bem, no caso em questão,
como se trata de rodovia sob a
responsabilidade federal, caberia então à
União, dar a devida manutenção no sentido
de evitar que restrições dessa natureza

NOVA FERRAMENTA ELEITORAL
Já está no ar, no Portal Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) na internet, o módulo
externo do Sistema de Informações de
Contas Eleitorais e Partidárias (Sico). A
ferramenta reflete os dados cadastrados na
versão interna, cuja alimentação é
realizada por todas as jurisdições da Justiça
Eleitoral. Por meio do módulo de consulta
via web, qualquer cidadão poderá
pesquisar dados sobre a situação das contas
dos partidos políticos, dos candidatos e dos
comitês financeiros, nos âmbitos nacional,
estadual, distrital e municipal, incluindo
informações sobre o julgamento dos
processos. É possível saber, por exemplo, a
data em que a prestação de contas foi
julgada, qual é a decisão e, ainda, a
eventual sanção aplicada.
EM DISCUSSÃO CNH
A Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
poderá passar a exibir o tipo sanguíneo e o
fator RH do motorista, além da opção do
titular pela doação de órgãos e tecidos. É o
que prevê o PL 3.616/2019, que está sendo
analisado pela CCJ. Atualmente a carteira
de motorista tem como itens obrigatórios a
fotografia, a identificação e o número do
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF). Para o
autor do projeto, senador Rodrigo Cunha,
incluir as informações sobre tipo
sanguíneo pode facilitar o atendimento de
urgência ou emergência em casos de
acidentes graves ou outras situações que
demandem transfusão urgente de sangue.
MEGA-SENA
Nenhum apostador acertou as seis dezenas
do Concurso 2.230 sorteadas no sábado. O
prêmio para o próximo sorteio, que
ocorrerá na quarta-feira (5), está estimado
em R$ 80 milhões. As apostas para o
próximo concurso da Mega-Sena podem
ser feitas até as 19h de quarta-feira (horário
de Brasília).
OESTE RURAL SHOW
A segunda edição da Oeste Rural Show
será lançada hoje em Pontes e Lacerda.
Realizada pelo Sindicato Rural do
município, a feira agropecuária tem como
missão colocar em evidência a região
Oeste de Mato Grosso, considerada a nova
fronteira agrícola do estado. O lançamento
será no Parque de Exposições, a partir das
19h, com a presença de autoridades,
produtores rurais, expositores e imprensa.
O evento acontecerá de 13 a 16 de maio e
terá como tema central “Uma Nova
Realidade Otimista e Rentável: Integração
Lavoura e Pecuária".
CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE
O período carnavalesco é uma época em
que os estoques de sangue do MT
Hemocentro, ficam mais baixos. Os
motivos vão desde a grande circulação de
carros, grandes concentrações populares
que podem provocar acidentes e
ocorrências policiais violentas que fazem
com que os hospitais requisitem grandes
quantidades de sangue para socorrer as
vítimas. E isso acontece tanto na capital do
Estado quanto em unidades de Saúde no
interior, assim o Hemocentro, prevendo
essa necessidade está realizando campanha
de captação de sangue para fortalecer o
estoque. A campanha teve início no dia 20
de janeiro e se estenderá até o dia 21de
fevereiro. Faça sua parte, procure um ponto
de coleta e Doe Vida!

venham ocorrer e causar, por
consequência, prejuízos à sociedade matogrossense.
E da mesma forma que o Poder
Público restringiu o tráfego de veículos de
transportes, caberia também no exercício de
sua prerrogativa legal, evitar que fossem
tomadas medidas dessa natureza.
Contudo, de acordo com o nosso
sistema tributário, em regra, os impostos e
contribuições são exigidos independente de
uma contraprestação direta ao contribuinte.
Quer dizer, o contribuinte não pode alegar o
não pagamento dos impostos e
contribuições, justificando a falha na
prestação de serviços por parte do Poder
Público e, muito menos, pode postular uma
compensação financeira pelas despesas
assumidas para manter a estrada em

Nesse caso, como o Poder Público
arrecadador de tributos, tem o poder e dever
de manter as rodovias sob a sua
responsabilidade com um mínimo de
trafegabilidade, caberá ao Poder Judiciário
caso provocado, aplicar a legislação vigente
no sentido de impor a quem de direito, que
assegure o respectivo funcionamento
adequado.
Enfim, nunca é demais relembrar que não
existe dinheiro público, mas sim, dinheiro
dos contribuintes.
___***Victor Humberto Maizman,
Advogado e Consultor Jurídico Tributário,
Professor em Direito Tributário, exMembro do Conselho de Contribuintes do
Estado de Mato Grosso e do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais da
Receita Federal/CARF.

'Moeda Verde', contrassenso e incoerência
As políticas ambiental e financeira
têm suscitado intensos debates sobre o
posicionamento mais acertado para garantir o
desenvolvimento da economia aliado à
manutenção de condições saudáveis de vida
para a população, condição indissociável da
preservação ambiental.
É em meio a esse jogo de forças que foi
promulgada, em novembro passado, a Lei
Estadual nº 11.001/2019, com o propósito de
instituir o “Programa Moeda Verde”. A
proposta efetiva o princípio do
desenvolvimento sustentável, norma jurídica
de alta hierarquia que determina que o
crescimento econômico deve estar sempre em
balanço com a preservação ambiental. Diante
dessa relevância, a lei merece alguns
apontamentos.
A L e i M o e d a Ve r d e p o s s u i
dispositivos que pretendem instituir um
mercado de títulos e de créditos que são gerados
a partir de excedentes de preservação
ambiental. O proprietário de determinado
imóvel rural que conserva e amplia a vegetação
nativa presente na propriedade poderá buscar a
emissão de títulos representativos dessa
preservação e que possuirão certo valor de
mercado.
A emissão desses títulos sujeitará o
interessado à burocracia envolvendo entes
responsáveis pela certificação do título (uma
validação do título, ou seja, dizer que ele condiz
com a realidade e que, portanto, está apto a ser
negociado no mercado) e organismos

autorizados a negociá-los. Por fim, no
lado oposto da relação, proprietários rurais que
possuam déficit de preservação e estejam em
situação de irregularidade com órgãos
ambientais poderão comprar esses títulos como
forma de compensação.
A intenção parece boa. Contudo, a
norma apresenta alguns problemas. Em
primeiro lugar, ela peca por ter um baixo grau
de operabilidade. O Código Civil pauta o
princípio da operabilidade, que exige que os
direitos conferidos ao cidadão devem ser
facilmente compreendidos e que o sistema seja
facilmente operável. Esse não parece ser o caso
da lei, pois, há um campo nebuloso a respeito de
como funcionará a emissão desses títulos, de
como será aferido o seu valor, de como e onde
ele será negociado e qual será a extensão dos
seus benefícios. Em segundo lugar, a Lei cria
condições favoráveis para que o Estado
também haja como ator desse mercado,
podendo ele ser detentor desses títulos. E aqui
surgem alguns problemas, pois a participação
do Poder Público nessa posição implica um
contrassenso, uma incoerência e uma aparente
inconstitucionalidade.
O contrassenso reside no fato de que o
Estado seria beneficiado com a emissão de
títulos representativos de conservação de áreas
que ele já é obrigado a preservar. Isso, ao menos
do que é possível compreender da Lei, porque o
Estado poderia emitir títulos sobre as áreas
preservadas de suas Unidades de Conservação
(UC). Ocorre que, embora a instituição de uma

EXPEDIENTE

UC não seja obrigatória, a partir do
momento que ela é instituída, a sua proteção e
conservação são obrigatórias. É essa a razão de
existir da UC. Como, então, poderia o Estado
ser beneficiado por isso, competindo com o
particular?
Dessa última noção é que decorre a
incoerência, pois, ao permitir que o Estado seja
proprietário de títulos de áreas que é obrigado a
preservar, cria-se incoerência com os
princípios econômicos atualmente vigentes no
planejamento dos governos estadual e federal,
o que gera desnecessário embate ideológico e
dificuldades políticas de implantação do
programa.
Por último, a ideia de que o Estado
seria dono de títulos, emitidos em razão da
preservação de áreas que, necessariamente, já
teriam que ser preservadas, para compensar
áreas desmatadas ilegalmente contraria todo o
arcabouço de princípios constitucionais que
ditam a posição do Estado na tarefa de
preservação ambiental, fazendo surgir uma,
aparente, inconstitucionalidade da Lei.
Concluímos que pode haver uma
intenção legítima de movimentação econômica
do setor de preservação na extensão do nosso
Estado, mas, o método ligeiramente proposto
na lei promulgada precisa ser repassado e
aprimorado para que possa ter os efeitos
esperados.
___***Alberto Scaloppe é advogado em
Cuiabá e Luana Scaloppe é professora e
pesquisadora em Direito Ambiental
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Com 30 vagas disponíveis, os candidatos podem se inscrever para o processo seletivo, obedecendo aos critérios do Edital

Agência Fluvial abre inscrições
para formação de aquaviários
Da Redação

Foto:Arquivo/Pessoal

A

Agência Fluvial de
Cáceres realiza processo
seletivo para o Curso de
Formação de Aquaviários Marinheiro Fluvial Auxiliar de
Convés e de Máquinas – Nível I
(CFAQ-MAFC/MAFM). As
inscrições foram abertas na
segunda-feira (3) e seguem até o
dia 2 de março na Agência Fluvial
de Cáceres, sito a Rua Professor
José Rizzo, nº 1 - Centro.
Com 30 vagas disponíveis, os
candidatos podem se inscrever
para o processo seletivo,
obedecendo aos critérios: ser
brasileiro nato ou naturalizado,
ter idade mínima de 18 anos até a
data da inscrição, estar em dia
com as obrigações militares e
eleitorais.
No ato da inscrição,
apresentar certificado, histórico
ou declaração de escolaridade
comprovando que estudou ao
menos até o 6º ano do Ensino
F u n d a m e n t a l ; R G , C P F,
comprovante de residência, foto
3x4, certidão de quitação
eleitoral, certificado que o
candidato do sexo masculino está
em dia com as obrigações
militares (Lei do Serviço Militar),
comprovante de pagamento da
taxa de inscrição e ficha de

O marinheiro fluvial
auxiliar de convés atua como
serviço gerais de Convés,
subalterno do quarto de
navegação e comte de
embarcação pequenas não
podendo transportar passageiros.
Já o marinheiro fluvial auxiliar de
máquinas: subalterno de quarto
de maquinas e serviço gerais de
Máquinas.
O sargento disse ainda
que a prioridade do curso é
atender candidatos que moram na
região e que ainda não
concluíram o ensino

fundamental. Segundo
ele, o objetivo é dar
oportunidades para as famílias de
baixa renda do município.
O curso terá duração de
duas semanas e acontece no
período de 01 a 15 de abril. Será
um curso reconhecido e de curta
duração. As aulas acontecem de
segunda a sexta das 13h às 18h.
De acordo com o Edital os
candidatos que não obtiverem
aprovação nos índices do teste de
suficiência física estão
a u t o m a t i c a m e n t e
desclassificados.

POLÍCIA

PM recupera veículo e prende dois
na madrugada de ontem em Cáceres

3º Sargento Murilo encarregado do ensino profissional marítimo

inscrição preenchida.
O seletivo consta ainda de
um teste de suficiência física,
com prova de natação na
distância de 25 metros (sem
limite de tempo) e permanência
de flutuação sem qualquer auxílio
e com duração de dez minutos.
Para a realização do teste físico,
os candidatos deverão apresentar
atestado médico, emitido há
menos de um ano, que comprove
bom estado de saúde física,

mental, visual e auditivas.
Segundo a Marinha, o
curso é totalmente gratuito. No
entanto, o candidato deve pagar
uma taxa de R$ 8 para fazer
inscrição. Ao Correio Cacerense,
o encarregado do ensino
profissional marítimo da Agência
Fluvial de Cáceres, 3° Sargento
Murilo, explica que após serem
formados, os novos aquaviários
poderão trabalhar a bordo das
embarcações hotéis da região.

TURISMO DE PESCA

Empresários e artistas são recebidos
em Cáceres para abertura da pesca

Da Redação

E

m rondas ostensivas pelo
Bairro Jardim
Guanabara, na
madrugada de ontem, policiais
militares interceptaram uma
caminhonete Fiat Toro, placas
PYN 8302 de Várzea Grande.
Durante a abordagem o
condutor se apresentou nervoso
com a presença da polícia, ele
estava acompanhado de uma
mulher. Em revista pessoal nada
foi encontrado com o condutor do
veículo, mas ao realizarem a
checagem na passageira,
constataram que ela possui

passagens de tráfico e receptação.
Ao realizarem checagem
via sistema no veículo, foi
constatado que o mesmo possui
restrição de busca e apreensão.
Em contato com a suposta
proprietária do veículo, ela
informou que seu nome foi usado
sem seu consentimento para a
aquisição do veículo.
Diante das constatações o
homem e a mulher foram
encaminhados juntamente com o
veículo para o CISC. O caso
segue com investigação da
Polícia Judiciária Civil.
Foto: PMMT

Redação c/ Assessoria

C

elebridades, cantores,
jornalistas e empresários
foram recebidos em Cáceres,
pela vice-prefeita Eliene Liberato
Dias e Secretário de Turismo Junior
Trindade por ocasião da abertura da
pesca.
O Grupo formado por 26
pessoas, vieram a Cáceres a convite
do empresário Marcos Cruz, para
conhecer as belezas da nossa flora e
fauna bem como conferir a
piscosidade do Rio Paraguai.
Durante a recepção no
Centro de Eventos da SICMATUR, o
grupo conheceu um pouco da nossa
cultura, com as apresentações do
Grupo de Cururueiros e danças

típicas de nossa cidade
executadas pelo premiado Grupo
Chalana.
Entre as celebridades,
Otávio Mesquita, que prometeu
gravar tudo o que puder e divulgar
em seu programa. “Quero levar
muita paz desse povo hospitaleiro e
lindas imagens na minha filmadora”.
No papo descontraído o
cantor sertanejo, da dupla
Guilherme e Santiago, enfatizou que
aprendeu a pescar com o seu pai e
sempre que pode ensina seus filhos.
“Amo pescar e sou a favor
da pesca esportiva”. Presente na
recepção também o deputado
Federal, Leonardo Albuquerque,
Foto: Ronivon Barros

boas vidas ao Grupo e
prestigiar a abertura da pesca que é
uma questão cultural para todos os
cacerenses. O secretário Junior
trindade, destacou que a presença
desse seleto grupo vai contribuir e
muito para colocar Cáceres no
cenário turístico nacional.
Para a vice-prefeita, Eliene
Liberato, esse carinho do irmão do
prefeito Francis Maris Cruz, o
empresário Marcos Cruz em trazer
seus convidados para a nossa cidade
é uma grande alegria. “Agradeço por
ter escolhido a nossa cidade, tenho
certeza que vocês vão se apaixonar,
pela nossa natureza, cultura,
culinária e pela hospitalidade do
nosso povo”, finalizou Eliene.

Fiat Toro momento da abordagem

Otávio Mesquita registrando o momento
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Os apetrechos de pesca predatória apreendidos pela Sema entre os meses de outubro
de 2019 e janeiro de 2020 foram encaminhados para incineração nesta segunda-feira

Sema aumenta em 236% apreensão
de redes de pesca durante piracema
Assessoria
Foto: Assessoria

A

Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (Sema)
divulgou nesta segunda-

feira (03) o balanço das sanções
administrativas aplicadas pela
equipe da Coordenadoria de

Fiscalização de Fauna durante o
período de defeso da Piracema
em Mato Grosso de 2019/20.

CONFRONTO

Bandidos morrem em troca
de tiros com a Polícia Militar
Da Redação

E

m confronto com a polícia,
dois suspeitos de assalto
foram mortos na madrugada
de segunda-feira. De acordo com as
informações contidas no Boletim de
Ocorrência, os dois suspeitos mortos
e mais um comparsa efetuaram
roubo em uma residência em
Mirassol D'Oeste, de onde levaram
dois carros um Corolla e uma Hillux,

mais dinheiro e uma pistola .45 e
mantiveram uma família como
refém.
Em trabalho Policiais
Militares conseguiram surpreender
um dos bandidos que mantinha a
família amarrada, enquanto os
outros dois levavam os veículos para
fronteira da Brasil/Bolívia, que seria
recebido por mais dois comparsas.
Foto: Ilustrativa

Bandidos foram abatidos em confronto

Após libertarem a família e
colher todas as informações com o
suspeito preso, os policiais seguiram
em sentido a rodovia, quando
avistaram dois homens pedindo
carona e que ao perceberam a viatura
da PM abriram fogo contra os
policiais e saíram em disparada para
a margem oposta da pista.
Diante do confronto, os
policiais revidaram e atiraram na
direção dos criminosos que foram
atingidos e caíram ao chão. De
acordo com o BO, os dois suspeitos
foram socorridos pela própria
polícia, uma vez que estavam em
área rural e o socorro demoraria a
chegar. Consta ainda que os dois
homens chegaram com vida ao
Hospital Samuel Greve, receberam
os primeiros atendimentos, mas não
resistiram aos ferimentos e
morreram logo em seguida.
Foi constatado ainda que a
arma usada pelos criminosos foi a
mesma pistola .45 que foi roubada
da residência, com eles também foi
encontrado R$ 884 em espécie,
dinheiro que havia sido retirado do
cofre da casa da vítima.

WIFI

Prefeitura amplia Internet de
graça em praças de Cáceres
Assessoria

A

Prefeitura Municipal de Cáceres
conta hoje com seis pontos de
internet pela cidade em diversas
praças em bairros. Projeto esse que deu
início em 2017, na gestão do atual
prefeito, Francis Maris Cruz, intitulado
como “Projeto Cidade Digital”.
O projeto tem o intuito de
promover internet de graça para a
população cacerense em diversos pontos
da cidade, e de lá para cá só vem
aumentando. A praça Barão do Rio
Branco, foi a primeira a contar com
ponto de internet. Além dela, a
população conta com a internet de graça
na Sicmatur, praça Duque de Caxias,
Vitória Régia, São Miguel e Cohab
Nova.
De acordo com o Coordenador
de TI, Carlos Aires, o cidadão tem que
efetuar o cadastro para realizar o
primeiro acesso, isso se faz necessário
para identificar o mesmo e evitar
possíveis crimes cybernéticos. Ele ainda
explica que está previsto para esse
primeiro semestre a instalação em mais

cinco praças. O Secretário de
Assuntos Estratégico, Jorge Almeida,
ainda agradece ao prefeito pela
confiança dada, pois esse modelo de
tecnologia pode aproximar ainda mais a
população com a prefeitura. Com isso, o

tem mais facilidade para entrar
em contato com todos os conselhos da
prefeitura, podendo informar aos setores
competentes o que está em falta em seus
bairros, e nisso gerar um feedback entre
prefeitura e comunidade.
Foto: Facebook

Redes e tarrafas foram incineradas

Com foco em prevenção,
foram apreendidas 156 redes e 29
tarrafas, entre os meses de
outubro de 2019 e janeiro 2020.
Um volume 236% maior
do que a realizada no período de
defeso 2018/19, quando 47 redes
foram retiradas de circulação.
Segundo o coordenador
de Fiscalização de Fauna da
Sema, Jean Holz, a fiscalização
este ano mudou o foco para
prevenir que o peixe seja retirado
do rio, garantindo a reprodução
para manutenção dos estoques
pesqueiros. As ações de
fiscalização foram realizadas em
parceria com a Polícia Militar de
Mato Grosso.
“Uma única rede retira do
rio uma grande quantidade de
peixes e sem fazer distinção de
medida ou tamanho. Na nossa
avaliação, conseguimos evitar
que toneladas e toneladas de
peixes fossem retiradas do rio
indevidamente”, explica Holz.
Ao elogiar o trabalho
realizado pela equipe de
fiscalização durante a Piracema,
o secretário-adjunto executivo da
Sema, Alex Marega, reforça o

compromisso da Pasta
com a conservação ambiental:
“Nosso objetivo é reduzir o crime
ambiental a zero, evitando que os
danos ambientais ocorram”.
Dentre os apetrechos de
pesca predatória apreendidos
pela fiscalização, algumas redes
de emalhar chegam a medir 500
metros de largura, o suficiente
para atravessar grandes rios.
Nesse tipo de rede, os
peixes ficam presos em suas
malhas devido ao seu próprio
movimento.
A Sema encaminhou todo
o material para incineração nesta
segunda-feira em local adequado
para realizar a queima dentro os
parâmetros ambientais
necessários.
Além das redes de pesca,
foram apreendidas quatro
toneladas de pescado, dez armas e
18 pessoas foram conduzidas
para a Delegacia de Polícia.
Durante o período
proibitivo, que teve início em 1º.
de outubro e encerrou em 31 de
janeiro, foram aplicados quase
R$ 295 mil reais em multas por
pesca irregular.

Coordenador de TI da Prefeitura, Carlos Aires

Vítima marca encontro e polícia prende em flagrante
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ALMT economizou e devolveu R$ 47 milhões do seu orçamento para investimentos prioritários como Saúde e Segurança

Presidente da AL aponta necessidade de
seguir com reformas para MT avançar
D
Foto: Mauricio Barbant/ALMT

iversas autoridades
compareceram à solenidade
de abertura dos trabalhos do
2º ano da 19ª Legislatura, na
Assembleia Legislativa, na manhã
desta segunda-feira (03). Momento
em que o presidente da ALMT,
deputado Eduardo Botelho (DEM)
destacou os enfrentamentos
realizados em 2019 e a necessidade
de continuar as reformas para Mato
Grosso avançar. Uma delas é a
Reforma da Previdência, que deverá
movimentar o parlamento nos
próximos dias.
“Abrimos o ano legislativo
de 2020. Estamos vindo de um ano
difícil, mas ao mesmo tempo muito
importante para todos os brasileiros
e mato-grossenses. O ano que
passou, tanto em Brasília como aqui
nesta casa de leis, foi um ano de
reformas estruturais e estruturantes
para enfrentarmos os desafios e
exigências destes novos tempos”,
discurso o presidente, ao destacar as
medidas realizadas, que deram
condições de o governo reestruturar
a máquina pública.
“Aqui nesta casa
trabalhamos muito em 2019 e
tomamos decisões importantes que
nem sempre agradaram a todos, mas
sem ela o estado de Mato Grosso não
teria condições de honrar seus
compromissos e sequer ter fôlego
para que agora em 2020
chegássemos em melhores
condições.
Se hoje falamos de
esperança e se 2019 terminou
melhor que começou é em grande
parte devido as decisões e ao

Deputados entregaram R$ 33,9 milhões para investimentos em ações à qualidade de vida do cidadão mato-grossense

trabalho desenvolvido nesta
casa de leis”, afirmou, ao citar o
intermédio que colocou fim à greve
dos professores e o pacote de
medidas que promoveu o equilíbrio
fiscal de Mato Grosso, bem como a
criação do FETHAB II que promove
diversos canteiros de obras de
pavimentação e recuperação
asfáltica.
Conforme Botelho, o ano já
começou a todo vapor com a
aprovação da nova alíquota
previdenciária, e entra em cena, nos
próximos dias, o debate sobre as
novas regras para a Previdência e a
proposta da pesca denominada de
Cota Zero.
“São decisões muito
difíceis, embora necessárias. Não
porque penaliza este ou aquele setor

que o estado de Mato Grosso
não fique inadimplente com
ninguém e nem vá a falência e,
principalmente, para que as pessoas
possam ter um futuro mais digno.
Tanto as que já estão no mercado de
trabalho quanto para seus filhos que
um dia irão ocupar estes cargos”,
alertou.
De acordo com Botelho, o
Parlamento deverá avançar nas
reformas. “Estou certo que nossa
conduta estará pautada, como
sempre foi, pelo bem comum e
patriotismo na busca de igualar as
oportunidades, para melhor
distribuir renda e minimizar a
pobreza.
Mais do que esperança,
tenho a convicção de que a
civilidade e patriotismo dos agentes

problemas irão prosseguir”,
assegurou, ao reafirmar o
compromisso em manter o equilíbrio
entre os poderes, a confiança na
solução pacífica dos conflitos e a
fidelidade absoluta ao povo matogrossense.
Representando o
governador Mauro Mendes (DEM),
o secretário-Chefe da Casa Civil,
Mauro Carvalho agradeceu o
empenho da Casa de Leis em defesa
de Mato Grosso. “Todos os projetos
de leis foram amplamente debatidos
com a equipe econômica. Sabemos o
quanto foi importante a aprovação
de todas essas leis. É o que realmente
está dando norte às ações do
governador Mauro Mendes.
Dando condições para
consertar o estado de Mato Grosso”,
disse o secretário, ao agradecer os
deputados. Carvalho também listou
as medidas importantes aprovadas
pelo Parlamento que ajudam o
governo à consolidação de
melhorias, inclusive, de retomar
algumas das mais de 300 obras que
estavam paralisadas.
O primeiro-secretário,
deputado Max Russi (PSB), falou
sobre as ações implementadas na

ALMT, que propiciaram
economia significativa e agradeceu
o apoio à consolidação dos avanços,
como a ajuda para ativar a Unidade
de Tratamento Intensivo – UTI
Pediátrica do Hospital de Câncer.
“A Assembleia nunca
trabalhou tanto como em 2019.
Tivemos a maior sessão da história,
quando os 24 deputados viraram
uma noite para votar projetos
importantes para este Estado. Tenho
certeza de que 2020 não será
diferente, vamos atuar em parceria
para a construção de um Mato
Grosso melhor, de oportunidades”,
afirmou Max Russi.
Durante a solenidade, os deputados
entregaram R$ 33,9 milhões para
investimentos em ações urgentes à
qualidade de vida do cidadão matogrossense. No total,
aproximadamente R$ 47 milhões
foram economizados no orçamento
da ALMT e devolvidos ao governo
para investir nos setores prioritários
como Saúde e Segurança. “Vamos
continuar com essa mesma
austeridade, com esse mesmo
compromisso de apenas gastar o
necessário e ajudar Mato Grosso”,
concluiu Botelho.

PECUÁRIA

Vacinação contra a febre aftosa
atinge 99,8% do rebanho de MT
Assessoria Sedec MT

M

ais de 14,3 milhões de
cabeças de gado com até
24 meses de idade foram
vacinadas durante a etapa de
novembro contra a febre aftosa, o
que representa 99,86% do rebanho
nesta faixa etária existente em Mato
Grosso. Os números foram
apresentados nesta segunda-feira
(03) pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
(Sedec) e Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso
(Indea MT).
“O estado mantém o status
sanitário de livre de febre aftosa com
vacinação o que é relevante para o
mercado e para nosso comércio
exterior. Já estamos planejamento,
juntamente com o Ministério da
Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, para algumas áreas
da região Noroeste não terem
vacinação a partir deste ano. Até

2022, toda a vacinação
deverá ser retirada e isso propiciará
novos mercados”, diz César
Miranda, secretário de
Desenvolvimento Econômico.
Trabalhos de divulgação,
educação sanitária, fiscalização e
apoio dos produtores rurais foram
determinantes para alcançar-se estes
números. Desde 2007, as etapas de
vacinação envolvendo bovinos até
24 meses têm alcançado índices de
vacinação superiores a 99%.
Nessa etapa foram
realizadas vacinações oficiais em
3.013 estabelecimentos rurais,
ocasião em que os animais são
vistoriados nos currais para a
verificação da sanidade do rebanho.
A vigilância veterinária
constante confere segurança da
ocorrência ou não de doenças
infectocontagiosas de interesse para
a Defesa Sanitária Animal.
Foto: Mayke Toscano/Secom MT

César Miranda e Tadeu Mocelin, apresentam dados sobre vacinação
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COMBATE AO TRÁFICO

Este ano foram registradas 27 ocorrências, ante a 16 no mesmo período do ano passado

Ações do Gefron causam baque financeiro de
R$ 17,9 milhões em organizações criminosas
Assessoria Sesp

Foto: Divulgação

E

m 33 dias, o Grupo
Especial de Fronteira
(Gefron) apreendeu 1,4
toneladas de entorpecentes de 1º
de janeiro a 03 de fevereiro, o que
causou prejuízo ao crime de R$
17,9 milhões. Desde 2019, o
Gefron passou a contabilizar a
estimativa de quanto a droga
apreendida causou de prejuízo às
organizações criminosas.
No mesmo período do ano
passado, o Gefron apreendeu 557
kg de entorpecentes, o
equivalente a cerca de R$ 7,2
milhões em drogas. Mato Grosso
é um dos corredores da entrada de
pasta base e cloridato de cocaína
no país.
O trabalho realizado pelo
Gefron tem efeito financeiro
muito grande aos grupos

Gefron no combate ao tráfico na fronteira

Este ano foram
criminosos, além de
registradas 27 ocorrências, ante a
resultar na prisão de traficantes.

16 no mesmo período do
ano passado. Trinta e oito pessoas
foram encaminhadas para as
delegacias da Polícia Judiciária
Civil e a Polícia Federal, 31
veículos foram apreendidos ou
recuperados e uma arma
apreendida em pouco mais de um
mês. Ano passado foram 20
presos e 15 veículos apreendidos
ou recuperados.
Também se destaca o fato
de 900 quilos de produtos
contrabandeados (madeira) terem
sido apreendidos este ano. Para o
comandante do Gefron, tenentecoronel Fábio Ricas, o diferencial
esse ano foi a Operação
Hórus/VIGIA, sendo possível um
incremento de efetivo e
fortalecimento das operações
integradas, além dos

investimentos realizados
em 2019 pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(Sesp) no grupo e parcerias
público/privadas.
“Fizemos a maior
apreensão de drogas da história
do Gefron no mês de janeiro, com
a apreensão de 735 quilos de
drogas, em conjunto com a
Polícia Federal. Vamos continuar
com o trabalho sério e com o
mesmo empenho para combater o
tráfico de drogas na fronteira, que
é um dos principais problemas do
crime no país.
Os efeitos da ação em
Mato Grosso repercutem em
todos os Estados, pois a droga
interceptada aqui faz a diferença
nos grandes centros do país”,
explica.

REFORÇO

Segurança na fronteira irá
receber novos investimentos
Assessoria

C

om investimentos que superam
R$ 100 milhões em
infraestrutura, modernização e o
aumento do efetivo em pelo menos 50%
nos próximos três anos, a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) busca apoio
dos demais órgãos estaduais, entre eles,
a Assembleia Legislativa, para reforçar
o monitoramento e a fiscalização dos
5.038 km de malha federal e, com isso,
oferecer mais segurança aos cidadãos
mato-grossenses.
O deputado estadual Dr.
Gimenez (PV), que representou a Casa
de Leis na cerimônia de posse de 29
novos policiais, na manhã de sexta-feira,
em Pontes e Lacerda, afirma que é uma
satisfação contribuir com a melhoria na
segurança pública, que é hoje uma área
fundamental para garantir novos
investimentos aos municípios da região
da fronteira, que somam mais de 380 mil
habitantes.
“Quando falamos em
segurança nessa região, não nos
referimos apenas ao combate ao tráfico
de drogas e à criminalidade. Também

queremos contribuir com o
desenvolvimento do Vale do Guaporé,
que é hoje uma potência econômica no
agronegócio e na pecuária. Para efetivar
as ações necessárias, tem que ser feito
um trabalho a quatro mãos, unindo
governos estadual, federal, bancada
estadual e federal”, disse o parlamentar.
O deputado federal José
Medeiros (Pode), que é policial
rodoviário federal, afirmou que tem
contato direto com o presidente Jair
Bolsonaro (sem partido) e o ministro
Sérgio Moro e que vem mostrando a eles
a necessidade de voltar os olhos para a
região da fronteira de Mato Grosso com
a Bolívia, que é muito mais frágil e
impacta no aumento da criminalidade de
todo país. São cerca de 700 km de
fronteira seca e outros 300 km de
fronteira por água, onde o crime
organizado atua muitas vezes sem a
presença do Estado.
“Sou da época em que fazíamos
o nosso trabalho com um Fusca, as
fichas eram manuais e o rádio
comunicador era tão grande que parecia
Foto: Assessoria

Cerimônia empossa 29 novos policiais

uma geladeira, não tínhamos
todas essas facilidades modernas, por
isso o trabalho de vocês, novos policiais,
poderá ser muito mais ágil, porém
exigirá muito mais seriedade e ética,
porque o cidadão precisa voltar a confiar
no trabalho da polícia e se sentir seguro
outra vez”, destacou.
O superintendente da PRF em
Mato Grosso, Francisco Élcio Lima
Lucena, agradeceu a iniciativa da
Assembleia Legislativa em realizar, no
ano passado, uma audiência pública
voltada para a segurança na fronteira
(pelo deputado Dr. Gimenez) e também
instalar uma Câmara Setorial Temática
com o tema. “A atuação dos nossos
parlamentares é fundamental para que
possamos conseguir todos os
investimentos necessários para o projeto
que temos de estar presente em 100%
das nossas rodovias, com
monitoramento 24 horas, o que
contribuirá inclusive com a diminuição
no número de acidentes e mortes no
trânsito”.
A partir de recursos do
Ministério da Segurança Pública, Mato
Grosso será contemplado no próximo
ano com uma aeronave mista, que
atenderá tanta questão médica quanto o
combate à criminalidade (Koala), com
capacidade para levar até duas pessoas,
condições de fazer voos noturnos,
atender combate a incêndios e ainda
capturar imagens na mata de pessoas
que estão se movimentando. “É uma
aeronave nova, com custo de
aproximadamente R$ 30 milhões,
porém possui alta capacidade
tecnológica”, acrescentou o
superintendente.
Há 26 anos na corporação, o
inspetor da PRF, Ailton Antônio Silva,
que é chefe da 4ª Delegacia da PRF em
Pontes e Lacerda, apontou que houve
uma reforma na unidade no ano de 2017,
mas apenas agora a base receberá aporte
no número de policiais para dar melhor
andamento aos trabalhos na região.
“Ainda temos muitas necessidades a

serem contempladas, uma
delas é emergencial, que é a unidade na
BR-364 entre Comodoro, Campos de
Júlio e Sapezal, onde o número de
acidentes triplicou entre 2018 e 2019”.
Na avaliação do prefeito
Alciono Pereira Barcelos, a região oeste
- fronteira - precisa de investimento em
várias áreas, pois a questão social
também impacta no aumento da
violência. Outra dificuldade tem sido
fixar a população nos municípios que
vêm sofrendo nos últimos anos com
baixa arrecadação e alto fluxo
migratório. “Ficamos com a menor fatia
do bolo de arrecadação de impostos,
apenas 14%, mas somos responsáveis
por praticamente tudo que o cidadão
necessita, então, queremos sensibilizar
as autoridades para que olhem para a
nossa situação”.
Também participaram do
evento juiz, promotor, delegada da
Polícia Civil e vereadores de Pontes e
Lacerda, bem como prefeitos de
municípios vizinhos, representantes do
Corpo de Bombeiros, do Gefron, da
Polícia Civil e Militar, entre outras
autoridades locais.
Mais investimentos - Além da
aquisição da aeronave, a PRF em Mato
Grosso está implantando um projeto de
melhoria na sua infraestrutura e parte
operacional.
O superintendente Francisco
Élcio explicou que a polícia não vai ser
mais fixa, deverá rodar o trecho, atuando
de forma mais operativa e em grupos. Os
postos deverão ser readequados para
deter capacidade tecnológica, com a
instalação de fibra ótica e uso de rádio
digital, em parceria com as forças de
segurança do Estado.
“Várias ações estão em
andamento, como construção e
cobertura do posto de Comodoro,
readequação do posto de Pontes e
Lacerda, reforma e cobertura da unidade
de Cáceres, construção de novo posto
com cobertura no posto do 120 (BR174), e também da unidade no Trevo de

Várzea Grande, que
congregará todas as forças de segurança
nos níveis estadual, municipal e federal,
também entregamos recentemente a
nova unidade na saída de Cuiabá para
Rondonópolis (BR-364), que está com
estrutura em fibra ótica, equipamentos
de monitoramento, cobertura e vidros à
prova de bala”.
Ele afirmou que esta é uma
nova concepção de trabalho da PRF, que
passa a funcionar em parceria com todas
as demais polícias e órgãos de
fiscalização, como Secretarias de
Estado de Fazenda, Segurança Pública e
Meio Ambiente (Sefaz, Sesp e Sema),
Indea, além das forças municipais e
outras estaduais. Em relação à fronteira,
a proposta é fazer o resgate da unidade
de Campo Verde, onde funcionará um
centro de monitoramento das câmeras
que ficarão ao longo das rodovias na
fronteira. Já em Rondonópolis, o posto
está recebendo readequação e um canil
novo.
Há recursos para a
reestruturação e criação ao longo do
trecho da BR-163 de bases de apoio
compartilhadas com outras instituições,
como Rota, Bombeiros, também
contarão com essas bases os municípios
de Vila Bela da Santíssima Trindade e
Campo Novo dos Parecis. Até 2023, a
expectativa é que os investimentos
superem R$ 100 milhões em Mato
Grosso, compreendendo rádio digital,
aeronave, modernização, infraestrutura
e câmeras de monitoramento que
compõem o 'Alerta Brasil 3.0'.
“A polícia está se
reestruturando e ocupando um espaço
que estava até então vazio, por isso as
parcerias são fundamentais, vamos
trabalhar conjuntamente, além das
operações pontuais, com o Gefron no
combate ao narcotráfico e dando suporte
na segurança à população circunvizinha,
começamos esta parceria no ano
passado e vamos fortalecer essa atuação
até 2023, queremos a Assembleia
Legislativa como nossa parceira”.
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Caso vença o Cuiabá, o Galo pode reassumir a vice-liderança

Mato-grossense tem tabela é alterada e Sinop só
joga contra o Cuiabá na próxima segunda-feira
Só Notícias

Foto: Guilherme Araújo

Sinop tem 'mini pré-temporada' antes do jogo

A

tabela do Campeonato
Mato-grossense teve
alterações, o Sinop

Futebol Clube foi “favorecido” e
poderá fazer uma 'mini prétemporada'. Com as mudanças,

por conta de Operário,
Luverdense, União e Cuiabá
disputarem a Copa do Brasil, esta

ESTRÉIA

Luverdense joga hoje pela Copa
do Brasil contra Bahia de Feira

semana, o Galo só entrará em
campo na próxima segunda-feira,
11 dias depois do último
compromisso pelo certame.
A princípio, conforme a
primeira tabela elaborada pela
Federação Mato-grossense de
Futebol, o Sinop jogaria contra o
União de Rondonópolis, no
último sábado, no entanto, como
o Colorado estreia quinta-feira
pela Copa do Brasil diante do
Atlético Goianiense, a data do
confronto foi alterada para 22 de
fevereiro.
Já o embate com o Cuiabá
seria no dia 8, mas como a Arena
está sendo usada por mais de um
time durante o Estadual, o jogo
foi alterado para a segunda-feira,
às 19h30.
Com esse intervalo entre
os compromissos, o Sinop vem
treinando e aprimorando a parte
física, já que iniciou a prétemporada depois da maioria dos
clubes.
O preparo físico,
inclusive, já foi determinante
durante o único revés do Galo na
competição, contra o Dom Bosco

pela segunda rodada.
À época, o próprio
treinador Marcos Birigui creditou
a derrota a esse aspecto, dizendo
que “o pouco tempo de
preparação foi predominante, a
equipe realmente se cansou e por
isso perdeu o tempo”.
Agora, os treinamentos do
Galo vêm ocorrendo na parte da
tarde.
Para o confronto contra o
Dourado, que lidera o
campeonato no momento e está
invicto, o Sinop terá que fazer, ao
menos, uma alteração na equipe
principal, já que o atacante Daniel
foi expulso no último jogo contra
o Poconé, quando o time venceu
por 1 a o, após confusão
generalizada em campo.
Caso vença o Cuiabá, o
Galo pode reassumir a viceliderança. A equipe sinopense
deve viajar à capital no sábado a
noite, onde fará treinamento leve
no domingo e depois descansa
para entrar em campo para voltar
a ser vice-líder da competição e
busca tirar a invencibilidade do
Dourado.

Redação c/ SN

O

Luverdense chegou, na
madrugada de ontem, a
Feira de Santana, na
Bahia, para a estreia na Copa do
Brasil, hoje, às 19h30, contra o
Bahia de Feira.

Uma das dificuldades que
a equipe deverá enfrentar na
Bahia, além do adversário é o
gramado sintético do estádio de
Feira de Santana.
O técnico Zé Roberto
Foto: Assessoria

Luverdense conta com 3 reforço
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poderá contar com três
reforços. Os atacantes André e
Murilo e o meia Alan, apareceram
no BID e estão liberados para
estrearem com a camisa do
verdão.
A equipe que começa a
partida, será anunciada apenas
momentos antes do jogo, mas a
tendência é que o treinador opte
por mandar a campo a base do
time que enfrentou o Cuiabá, na
semana passada.
O confronto vale vaga
para a segunda fase da
competição e um prêmio de
aproximadamente R$ 600 mil.
Quem passar de Luverdense e
Bahia de feira, pegará na
segunda fase o classificado de
Palmas do Tocantins e Paraná
Clube. Esta será a 8ª participação
do Luverdense na Copa do
Brasil, onde as melhores
colocações do clube, foram as
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********************
Nosso brinde com sabor de vitória ao
jovem Aderbal Michels Neto, que agora é
o mais novo universitário da UFMT no
Curso de Engenharia de Controle e
Automação. Ele que ficou classificado
em primeiro lugar pela nota do Enem.
Sucessos nessa nova etapa! Na foto com a
namorada Fernanda.

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia em
que você deve manter a
calma diante da
agressividade alheia. Procure não
envolver-se em provocações; evite brigas
e discussões. Tome cuidados redobrados
com as palavras.

A Lua em Gêmeos, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Sagitário e Vênus em Peixes,
indicando um dia de
movimento intenso e perigos
com as palavras. Tome
cuidado com o que fala e o que ouve, pode
haver impulsividade e agressividade, que
levam a mal estar e discussões. Busque uma
forma adequada de dizer o que precisa ser
dito.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia em
que um projeto em equipe
pode pedir revisão nos gastos
e despesas. Procure entender que os tempos
são de economia. Todo investimento,
especialmente os de risco, devem ser
amplamente estudados.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia em
que você deve tomar
cuidados redobrados com
gastos impulsivos. Procure ser racional,
quando surgir o desejo de consumo. O dia
é ótimo para marcar, organizar e /ou
realizar uma viagem internacional.

A Lua em seu signo, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Sagitário e Vênus em Peixes,
indicando um dia de
nervosismo e necessidade de
tolerância diante de desafios.
O momento envolve dinamismo e
agressividade, portanto, cuidado com as
palavras. Dia ótimo para dedicar-se a
exercícios físicos.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em seu signo e Vênus em
Peixes, indicando um dia em
que os relacionamentos,
pessoais e profissionais, ganham
destaque. Você pdoe estar nervoso e
impaciente, ou deparar-se com a
impaciência dos outros. Evite brigas e
discussões desnecessárias.

A Lua em Gêmeos, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Sagitário e Vênus em Peixes,
indicando um dia de
nervosismo e dificuldade de
expressar sentimentos e
emoções. O dia pode ser tenso, você pode
passar por momentos de raiva, mas essa
energia é passageira. Dedique-se à
meditação.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia
de intensa atividade,
especialmente no trabalho. O dia é ótimo
para começar ou dar andamento em um
novo projeto. Bom também para
começar um bom programa de
exercícios.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social, de possível
enfrentamento de dificuldades com um
amigo. Você deve estar atento a
provocações e evitar participar de
discussões sem sentido.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em
Peixes, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes. Um amigo especial
pode declarar-se. Ou trazer para perto de
você uma pessoa especial, que pode mexer
com seu coração e libido.

A Lua em Gêmeos, recebe um
tenso aspecto de Marte em
Sagitário e Vênus em Peixes,
indicando um dia de
nervosismo e enfrentamento
de tensão e possíveis
problemas no trabalho. Deixando a
agressividade de lado, você vai conseguir
solucioná-los. O momento pode estar
relacionado com a disputa em uma licitação.

A Lua em Gêmeos, recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário e Vênus em seu
signo, indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
O dia pode trazer dificuldades em
equilibrar a vida pessoal e a profissional.
Ambas precisam de atenção e destaque.

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

Brindando data nova ao som do Parabén a você, nossa amiga
de longas datas, Sueli Mattiello, que recebe o carinho especial
do rol de amigos e familiares. Que Deus em sua infinita
bondade lhe presenteie com um ano recheado de saúde e
muitas alegrias. Felicidades sempre!

***********
Forte abraço ao
assessor de imprensa da
Câmara Municipal de
Cáceres Felipe
Deliberaes que presta
um trabalho digno de
registro, pela seriedade
e comprometimento.
Grande abraço e uma
excelente quarta-feira.

Nossas felicitações hoje a uma pessoa de
alma leve, sorriso farto e super alto
astral, que ontem comemorou mais um
ano de vida. Hoje nossos parabéns ao
cabeleireiro das Tops José Carlos
Pacheco com votos de felicidades, amor,
saúde e realizações. Tim tim!

