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CELEBRAÇÕES

Diocese programa missas 
para o Natal e Ano Novo 

INVESTIMENTOS

As missas festivas de Natal na 
Diocese de São Luís serão celebradas 
pelos Padres Evandro, Silva, Sandro e 
pelo bispo Diocesano Dom Jacy. De 
acordo com informações da Diocese de 
São Luís, a programação da paróquia 
para este Natal reza na noite vespertina, 
dia 24 a tradicional Missa do Galo na 
Catedral São Luiz às 20h. 
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Após um ano, reforma e ampliação da estação  
de tratamento de água é entregue a população 

Após obras de reforma e 
ampliação realizadas pela Autarquia 
Águas do Pantanal, o município de 
Cáceres tem a disposição de seus 
cidadãos uma nova Estação de 
Tratamento de Água totalmente 
automatizada. 
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LIXO TÓXICO

Cáceres integra Programa Reciclus com ecoponto 
para descarte correto de lâmpadas fluorescentes  

Cáceres está entre as 23 cidades mato-
grossenses a fazer parte do programa Reciclus criado 
em 2015, que realiza a coleta e destinação correta de 
lâmpadas fluorescentes. A criação desses ecopontos é 
uma iniciativa da associação Reciclus e, é voltada 
exclusivamente às lâmpadas de uso doméstico, sejam 
elas fluorescentes, de vapor de mercúrio, sódio e 
metálico, além das lâmpadas de luz mista. 
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NOVA LEI DE LICITAÇÕES
A partir de 2021, os municípios começam uma nova 
legislatura na qual prefeitos e vereadores assumem 
um mandato com o compromisso de estabelecer 
uma gestão pública eficiente, dando assistência à 
população em áreas importantes como saúde, 
educação e infraestrutura. Foi aprovado pelo 
Senado Federal a Nova Lei de Licitações, que  
substitui a Lei das Licitações em vigor 
(8.666/1993) (10.520/2002), a Lei do Pregão  e o 
Regime Diferenciado de Contratações . (12.462/11)
Além disso, a proposta unifica temas relacionados. 
O novo projeto combate a má-gestão e a falta de 
governança, que muitas vezes geram prejuízos tão 
grandes quanto a corrupção. A nova Lei busca 
melhorar a transparência para que todos saibam 
exatamente quanto custou, o que foi comprado e a 
qualidade do produto. Isso também gera um 
impacto na prestação de serviço, que vai ser mais 
ágil, com menos burocracia.

COVID-19 RECOMENDAÇÃO
A AMM, encaminhou nota de recomendação a 
todos prefeitos, em relação as medidas a serem 
tomadas devido ao aumento de casos da Covid-19, 
nas últimas semanas, em todo o Mato Grosso. O 
alerta é para que os gestores adotem medidas para 
evitar  as aglomerações que tem como 
consequência, o aumento da contaminação pelo 
novo coronavírus. Os gestores municipais são 
recomendados a cancelar os eventos promovidos 
pelo poder público ou por instituições privadas, 
além da restrição do número de pessoas em bares e 
restaurantes durante o período festivo, bem como as 
medidas necessárias aos estabelecimentos para o 
devido distanciamento, higienização e exigência do 
uso de máscara.

RECESSO FORENSE
A Justiça Eleitoral, o MPF e o MP estarão de recesso 
forense no período 20 de dezembro a 06 de janeiro 
de 2021 e, nesse período, não haverá expediente 
regular. Algumas unidades do Tribunal funcionarão 
em regime de plantão para atender casos urgentes e 
inadiáveis de todo o Estado. Os plantões 
acontecerão no período das 8h às 13h. Já o regime 
de plantão MPF será de segunda a sexta-feira, das 
12h às 18 horas, assegurando-se a continuidade do 
serviço e a movimentação processual que se 
fizerem necessárias. O plantão na s unidades do 
Ministério Público do Estado de Mato Grosso 
funcionará das 13h às 18h.

MEGA DA VIRADA
O prêmio está estimado em R$ 300 milhões e não 
acumula, ou seja, não havendo apostas premiadas 
com seis números, o prêmio será rateado entre os 
acertadores de cinco números – e assim 
sucessivamente, conforme as faixas de premiação. 
Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da 
Mega da Virada e aplicar o prêmio estimado na 
Poupança da CAIXA, terá uma renda mensal de R$ 
347,7 mil. Se o ganhador dessa bolada optar por 
levar uma vida de luxo, pode comprar um jatinho, 
um iate, um carro superesportivo e uma mansão 
numa ilha particular gastando menos de 10% do 
prêmio. O valor de uma aposta simples da Mega, 
com seis números, é de R$ 4,50.

CUIDADOS ESPECIAIS
Para as pessoas que vão as compras nestes dias de 
festas, a Policia Militar de Cáceres orienta a que se 
conduza a bolsa sempre na frente do corpo, evite 
circular com muitos pacotes e use roupas simples, 
evitando a exposição de objetos de valor. Para as 
mulheres, o uso de calçados mais baixos e 
confortáveis, possibilitam firmeza e agilidade ao 
andar. Também é recomendável ir às compras junto 
com uma ou duas pessoas. São medidas simples, 
mas que podem fazer diferença para quem deseja 
enfrentar a maratona de compras de forma mais 
segura, sendo necessário estar atento a toda 
movimentação nas ruas.

BOA VIAGEM
Fim de ano, férias, viagens, mas...cuidado, sair de 
férias pode ser uma delícia, já deixar a casa sozinha 
sempre causa um certo desconforto. Para evitar 
imprevistos, especialistas em segurança alertam 
sobre algumas precauções para evitar que seu lar 
vire alvo fácil para os ladrões. Nada de postar no 
WhatsApp ou face que vai viajar; não comente 
sobre sua viagem perto de pessoas estranhas; 
entregue uma chave para um amigo ou parente em 
caso de emergência; avise um vizinho de confiança 
sobre o período que vai passar fora. Outra dica é 
pedir para quem ficou com as chaves, abrir a casa 
em dias alternados, sinal que revela ter alguém em 
casa.

“A Graça de Deus Se manifestou 
trazendo salvação para todos os homens!” 
Esta palavra exprime de modo admirável o 
sentido da hodierna Solenidade.

Vinde, caríssimos, aproximemo-nos 
do Presépio! Para nossa surpresa, 
encontraremos, envolto em faixas, 
reclinado na manjedoura, Aquele que é a 
Graça de Deus feita carne, feita gente, feita 
humilde criança, feita um de nós; a Graça de 
Deus com rosto humano, com humano 
choramingar, com sorriso humano! Que 
Mistério tão grande e tão doce!

Andávamos todos perdidos, como 
tantos ainda hoje – cada vez mais, ainda 
hoje! Não tínhamos um sentido para a vida; 
éramos presos por nossas paixões, escravos 
de nossos desejos desencontrados, 
entregues aos nossos próprios pensamentos, 
que levam ao nada.

Orgulhosos, seguíamos, cada um de 
nós, suas próprias ideias. Como os pagãos 
de hoje, pensávamos que éramos livres por 
fazermos o que queríamos, por seguir nossa 
tênue e obscura luz...

E, no entanto, éramos escravos de 
nós mesmos e de um mundo cego e 
perverso... Não sabíamos o que fazer com a 
vida, com a dor, com nossos instintos e 
tendências, com as feridas da existência; 
não compreendíamos o sentido do nosso 
caminho, não conseguíamos vislumbrar a 
estrada para a verdadeira felicidade e a 
verdadeira paz. Andávamos nas trevas, 
irmãos! E tão nas trevas, que nem sabíamos 
que nelas estávamos metidos, nelas 
miseravelmente mergulhados!

É que o homem sozinho não 
consegue se vencer, não consegue se 
superar, não consegue se libertar, não 
consegue enxergar com clareza o sentido...

Nossa vida parecia, como a dos 
pagãos de hoje, uma fiada de futilidades 
vazias de verdadeira alegria e nosso destino 
seria a morte, vazia e sem sentido. Ainda 
hoje, tantos pagãos, nossos amigos e 
familiares, nossos distantes e nossos 
próximos, vivem assim! Ainda hoje, há 
tantas lâmpadas na nossa cidade e tão pouca 
luz!

Mas, para nós, nesta Noite mil vezes 
abençoada, “a Graça de Deus Se 
manifestou”!

Nós vimos a Luz, Aquela que é 
capaz de iluminar a nossa existência! Jesus 
– eis o mais doce dos nomes; eis o nome 
dessa Graça bendita, Graça com jeito, 
choro, e sorriso de recém-nascido! Ele veio 
para nossa salvação! Veio para nos arrancar 
de nós mesmos, de nosso horizonte fechado 
e estreito; veio para abrir nosso pensamento, 
nosso sentimento, nossa vida, abri-los à 
dimensão do Coração de Deus, fazendo-nos 
felizes e verdadeiramente humanos! Não 
seremos nós mesmos, não seremos 
realizados, não seremos livres, a não ser 
abrindo-nos para Ele!

Acolhamos a graça e vivamos uma 
vida nova: “Ela nos ensina a abandonar a 
impiedade e as paixões mundanas e a viver 
neste mundo, com equilíbrio, justiça e 
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Assim como o Natal de Jesus 
há milênios foi o prenuncio de uma 
nova era, a cada ano que o 
reverenciamos com fé e respeito, 
sentimos no brilho estelar da Magna 
Noite, a renovação emissária de 
esperanças no Ano Novo que se 
anuncia no horizonte, irmanando-nos 
em preces ao Criador, em gratidão 
pelas bençãos recebidas nos 365 dias 
que se esvaem e que sejamos dignos 
de outras mil nos próximos 12 meses.

Todos os anos, elaboramos 
esta edição especial,  sempre 
buscando inovar e não será diferente 
dessa vez, apesar das dificuldades 
decorrentes da pandemia, que, 
perseverantes, vamos tentando 
superar, com muita luta, fé em Deus e 
a compreensão dos amigos. 

Como diz o jornalista e musico 
Dannyelvis, um novo sol há de brilhar 
entre as nações, e, a gente espera no 
milagre da vacina, uma inspiração 
divina a ciência, que esta praga da 
segunda década do século XXI, seja 
em breve para nós sobreviventes, um 
rio de lágrimas desaguado na berlinda 
jamais. 

Q u e  a p ó s  a s  c a u t e l a s  
necessárias das comemorações 
natalinas, possamos em 2021, 
navegar em águas tranquilas no mar 
de rosas da vida, livres enfim, das 
tormentas que assolou o planeta no 
ano que se finda. 

Na lembrança, aqueles que se 
foram, em muitos, mazelas físicas e 
psíquicas, e, em todos os sobrevindos 
da tempestade, o prejuízo dos 
lockdowns, da exploração comercial 
de abutres capitalistas, mas, a certeza 
que a vida continua, e Deus é mais. 

Sabemos que os primeiros 
passos neste recomeço não serão 
fáceis, que os desafios continuarão 
por algum tempo, do recuar para 
avançar e da missão social que temos 
como imprensa, diante de uma 
comunidade nem sempre unida ou 
conscientemente precavida no 
cotidiano, que atualmente exige 
certos cuidados, porque não dizer, 
sacrifícios. 

Realmente, não é fácil o 
distanciamento social, o uso de 
máscaras, a higienização com álcool 
gel, a semi-reclusa vida diária e os 
abraços e beijos on-line, mas é o 
preço, e viver é preciso, não é 
mesmo?  

C o n c l u i n d o ,  a m i g o s ,  
queremos augurar a todos, aquela 
responsável ceia festiva de Natal e 
que no Ano Novo, que esperamos seja 
um Novo Ano mesmo, sejamos 
imunizados pela vacina, venha ela de 
onde vir. 

E neste recomeço, que o 
Menino Jesus aniversariante, esteja 
sempre conosco, em nossos corações, 
Amém.   

Rosane Michels - Editora
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Noite do Natal do Senhor

Tempo de Recomeçar
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s comerciantes e lojistas Ode Cáceres, já estão 
trabalhando em horário 

estendido,  amparados pelo 
Decreto nº 688/2020, publicado na 
semana passada. A mudança é 
v i s t a  com o t imi smo  pe l a  
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  e  
Empresarial de Cáceres, e deve 
trazer um pouco mais de ânimo 
para os lojistas. Com o novo 
Decreto, cada lojista poderá 
escolher o melhor horário de 
funcionamento no período das 8h 
às 22h, de segunda a domingo. 

De acordo com Thiago de 
Lucas Pereira Pinto, presidente da 
ACEC, o decreto oportuniza ao 
comerciante maior volume de 
vendas em virtude da extensão de 
horário e ao consumidor traz 
tranquilidade e segurança em 
consequência que terá mais tempo 
para realizar suas compras, tendo a 
oportunidade de pesquisar preços e 
escolher melhor, bem como de 
certa forma evita a aglomeração.  

Thiago ressalta, que a 
ACEC solicitou ao prefeito 
Francis Maris essa liberação, 

Lembrando que o novo 
horário ampliado não descarta os 
protocolos de saúde e normas 
sanitárias de prevenção e combate 
ao Covid-19, tais como:  uso de 
máscara, medição de temperatura, 
uso de álcool em gel e orientar os 
clientes quanto ao distanciamento 
de no mínimo 1,5m entre as 
pessoas.

porque em Cáceres é cobrado um 
adicional de horário especial e com 
o Decreto os comerciantes ficam 
i s e n t o s  d e s s a  t a x a ç ã o .   
“Esperamos que as horas a mais de 
funcionamento possa aumentar as 
vendas e ajudar os lojistas a 
recuperarem, pelo menos, uma 
parte dos prejuízos causados nessa 
pandemia”, explica Thiago.  

processo, seguindo um modelo de 
operação autossustentável. 

A iniciativa envolveu 
diversos segmentos da sociedade e 
atende à determinação da PNRS 
(Política Nacional de Resíduos 
Sól idos) ,  a  Lei  Federa l  nº  
1 2 . 3 0 5 / 2 0 1 0  q u e  f a l a  n a  
responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos e na 
logística reversa (LR) como 
soluções para o descarte correto de 
itens que podem causar danos ao 
meio ambiente. 

A implantação dos pontos de 
coleta segue os critérios técnicos 
indicados no Acordo Setorial, como 
número de habitantes, área urbana, 
densidade populacional, domicílios 
com energia elétrica,  poder 
aquisitivo, infraestrutura viária e 
acessibilidade. 

áceres está entre as 23 Ccidades mato-grossenses a 
fazer parte do programa 

Reciclus criado em 2015, que realiza 
a coleta e destinação correta de 
lâmpadas fluorescentes. A criação 
desses ecopontos é uma iniciativa da 
associação Reciclus e é voltada 
exclusivamente às lâmpadas de uso 
doméstico, sejam elas fluorescentes, 
de vapor de mercúrio, sódio e 
metálico, além das lâmpadas de luz 
mista.  

Recentemente, a Reciclus 
alcançou 1,8 milhões de kg de 
lâmpadas pós-uso coletados em todo 
o País. Em Mato Grosso os pontos de 
coleta Reciclus estão localizados nas 

cidades de Cáceres, Barra do Garças, 
Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Pontes 
e Lacerda, Rondonópolis, Sinop, 
Tangará da Serra e Várzea Grande 
(4). 

A preocupação com o 
descarte correto está exatamente na 
questão ambiental. Como muitas 
dessas lâmpadas utilizam produtos 
químicos como base, misturá-las 
com o lixo comum pode fazer com 
que esses componentes atinjam o 
solo, aumentando o risco de 
contaminação.  A Reciclus é uma 
organização  c iv i l  sem f ins  
lucrativos, criada pelos principais 
importadores de lâmpadas, para 
atuar como Entidade Gestora do 

 áceres registrou nos últimos C20 dias, 160 novos casos de 
Covi-19 e cinco óbitos de 

moradores da cidade infectados pelo 
novo coranavírus, conforme boletim 
da Secretaria Municipal de Saúde. 
No boletim de sexta-feira (18) 
emitido pela Secretaria de Saúde dos 
11.045 casos notificados, 144 
pacientes estão em isolamento 
domiciliar, quatro estão internados e 
63 em investigação, aguardando o 
resultado do exame.  

Até agora são 129 mortes na 
cidade provocadas pela doença e de 
acordo com os boletins, dois desses 
óbitos ocorreram no período de uma 
semana. Com os novos casos 
confirmados, 3.767 moradores de 
Cáceres testaram positivo para a 
Covid-19 desde o início da 
pandemia, dos quais 3.490 estão 
recuperados. 

São 277 casos ativos na 
cidade, correspondentes ao número 
de pessoas com potencial de 
transmissão do vírus confirmados, 
lembrando que esse número pode ser 
ainda maior, levando-se em conta os 
que estão em investigação, os que 
ainda não procuraram atendimento e 
os assintomáticos.  

Outro fator que acende 
ainda mais o alerta é o crescente 
número de atendimentos na Central 
da Covid, para se ter uma ideia, no 

mês de novembro (30 dias) passaram 
por consulta 720 pessoas, agora em 
dezembro em apenas 20 dias foram 
registrados 820 pacientes no 
atendimento.  De acordo com 
Vanderly Muniz, coordenadora dos 
Centros de Especialidades e 
membro do Comitê do Covid, os 
pacientes que buscam atendimento 
na central, já estão com febre de 
38/39, saturando baixo, sendo 
necessário encaminhamento para 
UPA. “Só para se der uma ideia, a 
semana de 7 a 11 de dezembro, deu 
entrada na Central da Covid um 
rapaz com sintomas e relato de ter 
contato com pessoa que testou 
positivo para COVID e participou de 
c o n f r a t e r n i z a ç ã o  f a m i l i a r .  
Posteriormente, 25 pessoas da 
família com sintomas estão sendo 
acompanhadas pela Central, um 
deles entubou no domingo (20), e 
dois familiares permanecem 
internados”, explica Vanderly.  

Diante desse quadro, a 
Secretaria de Saúde recomenda para 
que as pessoas redobrem os cuidados 
seguindo as  or ientações de 
segurança como usar máscara, 
higienizar as mãos com álcool gel e 
manter o distanciamento de 1,5m 
das pessoas, para evitar o aumento 
dos casos de contaminação, caso 
contrário o município caminha, para 
o avanço da pandemia.  

FIM DE ANO

Decreto assegura funcionamento dos comércios  
até as 22h, com adoção de medidas de proteção  

Lojistas podem adaptar horário de abertura das 8h às 22h 

Da Redação 

 Thiago de Lucas, Presidente da ACEC    
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LIXO TÓXICO

Cáceres integra Programa Reciclus com ecoponto 
para descarte correto de lâmpadas fluorescentes  

Da Redação 

Em Cáceres o Supermercado Juba é parceiro   

Foto: Divulgação

ALERTA 

Cáceres registra 160 novos casos de  
Covid-19 e cinco mortes em 20 dias 
Da Redação 

Casos seguem aumentando no município   

 Foto: Divulgação
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 Prefeitura de Cáceres, Ainaugurou na manhã de 
ontem, a maior usina 

geradora fotovoltaica do Brasil, e 
a primeira em órgãos públicos, 
que irá abastecer os prédios como 
escolas, postos de saúde e o paço 
municipal. 

O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, contou que 
além de ser uma medida de 
economia para o município 
também é responsabilidade 
ambiental do Gestor preservar a 
na tu reza  que  é  o  ma io r  
patrimônio de Cáceres. 

“A cidade de Cáceres, foi 
a b e n ç o a d a  c o m  u m  R i o  
majestoso, espécies raras de 
animais e plantas, nós temos a 
obrigação de zelar  desse 
patrimônio para as futuras 
gerações. 

Esperamos economizar 
mais de R$500 mil por mês aos 
cofres públicos, o retorno do 

Engenharia Elétrica e Iluminação 
Pública,  Bruno Renostro,  
explicou.  

“A instalação das placas 
está finalizada e a Prefeitura está 

investimento com a vida útil das 
placas solares gerará uma 
economia do R$180 milhões”, 
finalizou Francis. 

O  c o o r d e n a d o r  d e  

foi eleito por aclamação, em seu 
discurso destacou que irá realizar 
uma gestão voltada para a 
comunidade, mantendo sempre a 
união entre os companheiros e 
vivenciando o maior lema da 
instituição: “Dar de si, antes de 
pensar em si”. 

Edson Minoru,  será 
empossado em junho de 2022 e 
sucederá o empresário Claudiney 
Tomazelli, eleito presidente ano 
Rotário 2021/2022. 

C o m o  p r e c o n i z a  o  
regimento interno do clube, todos 
os associados devem ocupar o 
cargo de presidente, assim as 
eleições acontecem, um ano e 
meio antes da posse, tempo esse 
que visa possibilitar ao rotariano 
eleito, a sua preparação para o 
c a r g o ,  q u e  e x i g e  c e r t a  
experiência e conhecimento das 
normas rotárias.   

O  R o t a r y  C l u b  d e  
Cáceres, com 63 anos de história, 
mantém inúmeros projetos nas 
áreas da educação, saúde, meio 
ambiente, seguindo as áreas de 
enfoque do Rotary International.  

 cirurgião dentista Edson OMinoru Yamate, foi 
eleito novo presidente do 

Rotary Club de Cáceres e vai 
comandar a instituição no ano 
Rotário 2022/23.  

Ligado ao movimento 
rotário há três anos, Minoru já foi 

c h a i r m a n  d e  I n t e r a c t ,  e  
a tua lmente  na  ges tão  da  
companheira Rosane Michelis, 
ocupa uma das mais importantes 
pastas o DQA que é responsável 
pelo desenvolvimento do quadro 
associativo do clube.  

Candidato único, Minoru 

ais  do que levar Mconexão de qualidade 
para as famílias, a Seeg 

Fibras busca se envolver com 
causas que tragam benefícios 
para população em geral. Prova 
d isso ,  são  as  campanhas  
desenvolvidas pela empresa no 
decorrer do ano de 2020, que 
ajudaram famílias carentes, 
c r i a n ç a s  e  i n s t i t u i ç õ e s  
cacerenses.  

No mês de novembro, o 
objetivo da Seeg foi angariar 
recursos em prol da AAAC- 
Associação Ajuda aos Animais de 
Cáceres, instituição que tem 
como principal objetivo, resgatar 
os animais abandonados e 
submetidos a maus tratos, 

fo rnecendo  o  t r a t amen to  
necessário,  al imentação e 
posteriormente ajuda-los a 
encontrar um lar. 

O  g e s t o r  H e n r i q u e  
Matias, na presença da presidente 
da instituição, Mariana Pasturelli, 
realizou a entrega do cheque no 
valor de R$ 22.680,00. 

A empresa, garante que 
isso só foi possível com a ajuda 
d o s  c l i e n t e s  S e e g ,  q u e  
contrataram seus planos e novos 
combos, optando pelo Vale 
Solidário.  

“Esperamos que esse 
valor possa impulsionar a AAAC 
a continuar ajudando muitos 
animais em nossa cidade”, 
finalizou Henrique.

aguardando a Energiza fazer a 
ligação”. 

O secretário de Governo, 
Jorge Augusto de Almeida, 
afirmou que, “Além dá economia 
com a energia, as placas 

correspondem a 20 mil metros 
quadrados e estão sendo usadas 
como estacionamento coberto 
para ônibus escolares, carros, 
fábrica de manilhas, oficina 
mecânica, no pátio da prefeitura. 

ECONOMIA

Prefeitura inaugura maior usina  
geradora fotovoltaica do Brasil  

Usina irá abastecer os prédios como escolas, postos de saúde e o paço municipal 

Assessoria 

Usina é a maior em órgãos públicos do Brasil   

Foto: Assessoria

ELEIÇÃO

Por aclamação, Minoru é eleito novo  
presidente do Rotary Club de Cáceres 
Da Redação 

Edson Minoru, Presidente 2022/2023

 Foto: JCC

VALE SOLIDÁRIO

Seeg faz doação para a Associação 
 de Ajuda aos Animais de Cáceres 

Redação c/ Assessoria 

Entrega do cheque a AAAC  

Foto: Assessoria
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esde seu ingresso na Dinstituição, em 2009, como 
associado ao Rotary Club 

de Cáceres, cidade que adotou para 
viver, trabalhar e constituir família e 
por ela foi adotado, Washington 
Calado Barbosa, sul mato-grossense 
de Deodápolis, tem demonstrado 
grande dedicação, empenho e amor à 

de vida das pessoas e suas 
comunidades; tendo um olhar e 
c a r i n h o  e s p e c i a l  a o s  m a i s  
necessitados. 

Fica difícil defini-lo numa 
única palavra se o quisermos 
caracterizar, dada à polivalência de 
suas qualidades; mas poderíamos 
apor-lhe a palavra INCANSÁVEL; 
ele é incansável na busca de soluções 
aos inúmeros problemas sociais de 
nossas comunidades; incansável na 
busca de recursos para solucionar 
tais problemas; incansável na 
motivação das equipes que lidera e 
liderou, inspirando-lhes a alcançar 
metas e, talvez, essa seja sua maior 
q u a l i d a d e . . . u m  v e r d a d e i r o  
MENTOR de Rotary. 

Dentre seus principais feitos 
como rotariano e, isso está longe de 
abarcar todas suas realizações, 
destacaríamos a título de menção: 
encontro de governadores distritais 
do Brasil eleitos para ano rotário 
2019-2020, em novembro de 2017, 
em Cáceres; foi algo inédito na 
agenda rotária e teve repercussão 
i n t e r n a c i o n a l ;  t r a b a l h o  d e  
aproximação e fortalecimento dos 
clubes das regiões V e XV como 
governador assistente 2014-15; 
criação do primeiro clube satélite do 
Distrito 4440, o atual Rotary Club 
Cáceres Caramujo, decorrente desse 
primeiro muitos outros foram 
criados no Distrito; responsável pela 
implantação do Projeto das 100 ATIs 
(academias da terceira idade), 
idealizado pelo governador Altair 

instituição Rotary e as causas que 
essa defende. 

Neste período de tão 
somente 11 anos, já apresenta um 
currículo invejável de realizações os 
quais levam seu DNA rotário. São 
incontáveis campanhas, trabalhos, 
projetos e ações que visam sempre o 
bem estar e a melhoria da qualidade 

N u n e s  F e r r e i r a  ( 2 0 1 5 - 1 6 ) ;  
responsável pelo maior projeto de 
Banco Ortopédico já realizado, com 
aquisição de mais de 1000 itens entre 
cadeiras de roda e de banho, 
andadores e muletas através de 
recursos conseguidos de emendas 
parlamentares e distribuídos aos 
clubes de  toda região Oeste; 
responsável pela busca de recursos 
de emenda parlamentar, aquisição e 
implantação de 20 parquinhos em 
Cáceres e mais 08 cidades da Região 
Oeste; líder e guia de uma viagem 
internacional ao Chile, em outubro 
de 2013, com a participação de 38 
companheiros. 

C o m o  g o v e r n a d o r  
Washington e sua equipe distrital 
conseguiram resultados expressivos, 
mesmo durante a Pandemia da 
Covid-19; através de emendas 
parlamentares, recursos próprios e 
da Fundação Rotária com a 
realização de Projetos de Subsídios 
Globais, muitas comunidades foram 
beneficiadas. Para citar algumas 
conquistas: projeto socioeducativo 
para jovens carentes em Guiratinga, 
com participação do Rotary Club de 
Tur im –  I tá l ia ;  p ro je to  de  
modernização dos equipamentos de 
Raio-X do Hospital Municipal de 
Campo Verde; projeto da Carreta de 
Combate ao Câncer de Sinop. Além 
desses, muitas ações com a 
distribuição de dezenas de toneladas 
de alimentos às famílias carentes em 
parceria com o Grupo Cometa e os 
clubes do Distrito; confecção e 
distribuição de milhares de máscaras 
individuais e EPIs a grupos 
específicos e profissionais da área de 
saúde. Se computássemos numa 
única planilha contábil todos os 
recursos empregados nessas ações 
e l e s  s u p e r a r i a m  o s  R $  
16.000.000,00 (dezesseis milhões de 
reais); isso mesmo, um valor 
impress ionante!  Poder íamos 
estender e muito esse rol de 
realizações às comunidades do 
nosso distrito, mas paramos por 
aqui. Porém, um dos feitos que mais 
o orgulha e nos orgulha, como 
companheiros desse distrito, são as 
conquistas à instituição, como as 
relativas ao DQA (Desenvolvimento 
do Quadro Associativo). E nesse 
particular não sobram dúvidas para 
quaisquer ilações que por ventura 
alguém, inadvertidamente, queira 
fazer: são tão expressivos e 
significativos os números que 
Washington apresenta, como os 
decorrentes de sua gestão à frente do 
Distrito 4440, como campeão 
absoluto de criação de novos 12 

novos clubes e crescimento do 
quadro de 336 associados, com a 
outorga do troféu “Companheiro 
Paulo Viriato Corrêa da Costa”, a 
mais alta distinção rotária do país.  

Não bastasse essa gama 
express iva  de  conquis tas  e  
realizações, Washington nos 
s u r p r e e n d e  m a i s  u m a  v e z .  
Convidado pela governadora 
Brígida Maria Fischer, 2020-21, 
para coordenar o DQA distrital, 
propõe a Caravana da Expansão e 
ambos se lançam a cumprir metas 
ousadas: zerar o vazio rotário do 
Distrito, fundando clubes em todos 
141 municípios do Estado (os que 
ainda não possuem) e alcançar a 
marca de 3000 associados ao final da 
atual gestão. 

M e t a s  e l e v a d a s  p a r a  
qualquer dirigente rotário, mas não 
duvidemos da garra e disposição da 
dupla, para esse trabalho. E mais 
clubes foram fundados no mês de 
novembro ,  na s  d i s t an t e s  e  
acolhedoras cidades de Colniza, 
Aripuanã  e Juruena, integrantes da 
região XVIII. Ele nos descreveu a 
emoção e lágrima nos olhos dos 
novos companheiros que estarão à 
frente desses novos clubes. Essa 
parceria Brígida & Washington é 
algo inédito em Rotary e certamente 
servirá de inspiração a outros 
distritos. 

Para finalizar, trazemos 
detalhes de uma conversa que 
W a s h i n g t o n  t e v e  c o m  o  
Companheiro Hipólito, curador da 
Fundação Rotária e que bem 
sintetiza e expressa a admiração de 
seus pares e do seu potencial 
realizador: disse o eminente 
companheiro -“equacionadas as 
questões relativas à família e à 
empresa, seu caminho natural é alçar 
o cargo de Diretor de RI”. Alguém 
dúvida? 

Evidentemente que toda 
essa gama de realizações e 
dedicação de nosso Companheiro 
Washington requer planejamento, 
empenho e dedicação. E isso, é claro, 
não acontece sem uma grande dose 
de sacrifício pessoal, de renúncias e 
prioridades. Pedimos a Deus que o 
proteja, bem como a governadora 
Brígida, nas suas viagens e lhe 
preserve a saúde em tão importante 
missão que beneficia a muitos. 
Nota: devido ao espaço destinado à 
matéria  na mídia impressa,  
realizações como presidente do 
Rotary Club de Cáceres (2014-15) e 
coordenador assistente do DQA, 
Zona 29, serão priorizadas em outras 
matérias. 

 APAE de Cáceres realizou Ano último sábado (19), o seu 
Natal Solidário, um evento 

beneficente, que através de uma 
Live, sorteou um carro Volkswagen 
Fusca e mais 50 caixas de cerveja. A 
ação filantrópica visou angariar 
fundos para a manutenção da 
instituição. Na presença do seu 
presidente, Cláudio Luiz de 
Oliveira,  da diretora da APAE 
Fabiana Patrícia Doro, da secretária 
executiva, Érika Pinto de Arruda, da 
coordenadora Leonildes Catelan e 
da secretária Lediana de Moraes, o 
evento conduzido pelo jornalista e 
comunicador Esdras Crepaldi, foi 
transmitido ao vivo pela rede social 
Facebook.  

A p ó s  m o m e n t o  d e  
e n t r e t e n i m e n t o  c o m  o s  
espectadores, foi realizado o sorteio 
e a vencedora foi a médica  Muryel 
Maciel Moreira. 

Segundo o presidente 
Cláudio Oliveira, a APAE tem como 
missão,  art icular ações que 
promovam o exercício da cidadania 
da  pessoa  com def ic iênc ia  
intelectual e múltipla, com a 
perspectiva da inclusão social e 
educacional. 

Cláudio conta que a APAE 
dá assistência a 117 alunos e que 
para atender as demandas desta 
clientela é imprescindível manter 
convênios e parcerias, além de 

amor pelos alunos e à comunidade 
pelo  envolvimento na ação 
filantrópica. “Estamos vivendo um 
ano atípico, com o distanciamento 
social tivemos que nos reinventar, 
quero reconhecer o esforço da nossa 
equipe pelos trabalhos no exercício 
de suas atividades com muita 
competência e respeito à diversidade 
humana  nes te  momento  de  
isolamento social, também agradeço 
à comunidade e os parceiros que 
ajudaram muito neste evento. Que 
todos tenham um feliz natal”, 
finalizou Fabiana.  

promoções pontuais como foi o 
sorteio do fusquinha e das cervejas.  
“Vendemos 500 números a 100 reais, 
todos colocados à venda. Este 
dinheiro vai ajudar muito a 
desenvolvermos nossas atividades e 
sanar vários compromissos. Muito 
obrigado à diretoria, colaboradores, 
todos os parceiros, patrocinadores e 
voluntários que estiveram engajados 
nesta ação social de cunho 
relevante”, reconheceu Cláudio. 

Já a diretora da APAE, 
Fabiana Doro, enalteceu sua equipe 
de trabalho pela dedicação, carinho e 

DISTRITO 4440

Washington Calado é reconhecido 
pela vida dedicada às causas rotárias 

Como coordenador do DQA distrital, propõe a Caravana da Expansão  

Gilmar Marostega/IP2020/21 

BENEFICENTE

APAE de Cáceres realiza Live  
 solidária e sorteia um Fusca  

Assessoria 

Com sua liderança Washington conquistou para o Distrito o troféu Paulo Viriato

 Foto: Divulgação

Em Cáceres com rotarianos e lideranças políticas   

Foto: Divulgação

Sorteio do fusca, na sede da APAE 

  Foto: Assessoria
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 Especial de Natal

Cada cultura possui suas próprias datas comemorativas, mas o Natal é uma festa celebrada praticamente no mundo todo.  Embora alguns costumes sejam clássicos e possam ser vistos em qualquer lugar, existem países com tradições bem peculiares! Ficou curioso? Confira algumas 
informações bem inusitadas sobre as festividades natalinas!  

A tradição de 
Natal no Brasil é 
uma das mais 
importantes do 
c a l e n d á r i o  
cristão. O final 
de ano é marcado 
p o r  m u i t a s  
festas: as casas 
são decoradas 
c o m  l u z e s ,  
p r e s é p i o s  
representando o 
nascimento do 
Menino Jesus 
são montados e, 

é claro, há a tradicional árvore de Natal. O Papai Noel é 
considerado uma figura bondosa e carismática. Diversos 
shoppings e centros comerciais reservam um ambiente para 
o personagem, onde as crianças podem levar suas cartinhas 
e fazerem seus pedidos. A ceia geralmente é marcada por 
muita fartura, celebrada na noite do dia 24, quando 
acontecem as trocas de presentes entre familiares e a popular 
brincadeira do amigo secreto. 

As tradições finlandesas diferem bastante das dos outros 
países europeus. O principal costume na época de Natal é 
visitar os entes queridos já falecidos nos cemitérios, para 
prestar homenagens. Entre as crianças, a tradição é cortar 
pinheiros e levá-los para casa com o auxílio de trenós para 
que sejam enfeitados. 

Na Alemanha, a época do Natal é marcada por muitas 
comemorações em família. No dia 24, há a distribuição de 
presentes; no dia 25, acontece um almoço com pratos 
típicos, vinho quente e os tradicionais biscoitos natalinos; e 
no dia 26, também é possível aproveitar o tempo com os 
familiares, pois ainda é feriado. No país, o responsável por 
presentear as crianças é São Nicolau (ou ), que Nikolaus
viaja de burro e visita as casas no meio da noite levando 
moedas, chocolates e brinquedos para os bons meninos. Há 
ainda uma figura bizarra conhecida como Knecht Ruprecht,   
com roupas escuras e uma vara ou chicote para punir as 
crianças que não tiveram bom comportamento durante o 
ano. 

Na França, há um costume curioso, mas muito bonito: o dia 
25 de dezembro é conhecido como o dia da reconciliação de 
Natal. Nessa data, as pessoas vão até a casa de algum 
inimigo ou desafeto, levando de presente uma garrafa de 
vinho para que possam fazer as pazes. Casas enfeitadas com 
presépios e uma farta ceia completam a comemoração. 

No Natal italiano, há outra figura de destaque além do Papai 
Noel: a bruxa Befana. A lenda conta que, quando os reis 
magos foram visitar o menino Jesus, encontraram-se com 
uma idosa que negou ajuda a eles; porém ela se arrependeu e 
desde então passou a levar doces e presentes para as crianças 
na noite do dia 6 de janeiro. Mas isso somente para aquelas 
que se comportaram bem durante o ano! Para as outras, ela 
deixa apenas um pedaço de carvão. Além desse costume, as 
festas de Natal são marcadas por presépios montados nas 
igrejas e ceias com massas e peixes. 

O verão australiano é bastante quente, e por isso as 
comemorações natalinas não costumam acontecer em 
ambientes fechados. Embora na ceia tradicional também se 
coma carne de porco e peru, a tradição é se reunir com a 
família e os amigos para um piquenique na praia, onde a 
principal refeição é composta de frutos do mar. Em algumas 
praias, há inclusive a chegada do Papai Noel em um barco ou 
prancha de surf. Os presentes são abertos somente na manhã 
do dia 25. 

Tradição cristã no Brasil Comemorações em família na Alemanha Dia de reconciliação na França A bruxa na Itália Homenagem aos mortos na Finlândia Festa na praia na Austrália 
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Esotérico
Lua e Netuno unidos em 
Peixes indicando um dia 
confuso, com alguns mal 
entendidos e dificuldade de 
compreensão de questões 
práticas e que envolvem o 

trabalho. Não é um bom momento para pedir 
uma promoção ou aumento, nem para 
começar um novo projeto ou emprego. Você 
está menos conectado com a realidade. 

Lua e Netuno unidos em 
P e i x e s  d e i x a n d o  s u a  
sensibilidade à flor da pele e 
com uma forte necessidade de 
contato com o Sagrado, dentro 

e fora de si mesmo. O dia é ótimo para 
dedicar-se a atividades espiritualistas, como 
a meditação, por exemplo. A prática de yoga 
ou estudos mais aprofundados sobre temas 
espirituais, pode ser uma boa escolha.

Lua e Netuno unidos em 
Peixes, podem trazer emoções 
e sentimentos mais intensos à 
t ona  e  causa r  a lguma  
confusão. Não é um bom 
momento para atividades que 

envolvem o raciocínio lógico como o 
planejamento de projetos financeiros por 
exemplo. O período é ótimo para dedicar-se 
a leituras e a práticas espiritualistas.

Lua e Netuno unidos em 
Peixes deixa você mais 
s e n s í v e l  e  e m p á t i c o ,  
especialmente com os amigos. 
É possível que você esteja 
mais idealista, preocupado 

com o bem estar social e das pessoas 
queridas. Não é um bom momento para 
realizar novos contatos comerciais nem para 
começar novos projetos ou formar novas 
equipes. 

Lua e Netuno unidos em 
P e i x e s  d e i x a n d o  v o c ê  
interiorizado e voltado para 
seu mundo emocional. Com a 
sensibilidade à flor da pele, 
você estará mais profundo e 

em busca de intimidade com seu amor ou 
com os seus. Por outro lado, não é um bom 
dia para atividades que envolvem suas 
finanças, como novos investimentos e 
financiamentos. 

Lua e Netuno unidos em 
Peixes deixa você mais 
sensível e empático e voltado 
para os relacionamentos, 
especialmente os pessoais. O 
dia é ótimo para namorar, mas 

procure não exagerar na idealização e no 
romantismo. Não é um bom momento para 
acordos e negociações, especialmente os que 
envolvem parcerias e sociedades comerciais.

Lua e Netuno unidos em 
Peixes deixa você mais 
fechado e voltado para suas 
emoções, que podem passar 

por um momento de confusão e 
sensibi l idade af lorada.  Procure 
distanciar-se do barulho social e priorize 
sua casa e os seus. Procure tirar este dia 
para cuidar de si mesmo, com atividades 
integrativas, que unam mente e corpo. 

Lua e Netuno unidos em 
Peixes deixando você e seu dia 
confusos, com alguns mal 
entendidos. Não é um bom dia 

para atividades que envolvem o 
pensamento lógico, portanto, é hora de 
dedicar-se às artes e a atividades ou 
leituras espiritualistas. Na verdade, se 
puder, este é um dia ótimo para, 
simplesmente, não fazer nada. 

Lua e Netuno unidos em Peixes 
pede cuidados com todos os 
assuntos que envolvem dinheiro. 
Não é um bom momento para 
novos investimentos, para 

pedido de empréstimos e financiamentos. 
Também não é um bom momento para 
acordos e negociações ou assinatura de 
documentos que envolvam o aumento de 
seus lucros e rendimentos. 

Lua e Netuno unidos em 
Peixes podem trazer confusões 
e mal entendidos ao seu dia. 
Você vai tentar, de todas as 
maneiras, organizar-se, mas 

não vai conseguir. O melhor que você 
tem a fazer, é executar apenas o que for 
necessário. Por outro lado, o dia é ótimo 
para dedicar-se a atividades de saúde 
integrativas, que unam mente e corpo.

Lua e Netuno unidos em Peixes 
deixam sua sensibilidade à flor 
da pele. Você estará muito 
romântico e pode passar dos 
limites na idealização de um 

relacionamento ou romance. Procure 
manter os pés bem firmes na realidade. O 
dia é ótimo para fazer uma viagem à praia 
ou às cachoeiras junto de seu amor ou com 
os filhos. 

Lua e Netuno unidos em seu 
signo deixam você ainda mais 
sensível e romântico, portanto, 
tome cuidado com o excesso 

de idealismo e irrealismo. O dia é ótimo 
para estar junto de seu amor, para estar 
com os filhos e todas as pessoas que ama, 
pois você está com o coração ainda mais 
aberto e empático.

By Rosane Michels

Registramos no fim de semana a passagem 
do natalício do jornalista Antônio Costa 
(Toninho) a quem esta coluna reverencia 
neste dia. Que sua vida seja uma soma de 
bençãos, de vitórias e que a felicidade te 
persiga para sempre. Feliz Ano! 

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

Mais um ano se encerra, abrindo caminho para mais sonhos a serem 
realizados. Que o espírito de Natal renove as nossas energias para o ano que 
vai nascer.  Desejo a todos um Feliz Natal e um Ano Novo com muitas 
realizações e sucesso!  

Um brinde ao casal 
Amarildo Merott i  e  
Adriana Maciel Mendes, 
que celebraram mais um 
ano de casados, mais um 
ano de vida ungida pelas 
m ã o s  d e  D e u s .  
D e s e j a m o s  q u e  a  
f e l i c idade  con t inue  
fazendo parte do seu 
enlace matrimonial e que 
mais anos abençoados se 
possam acrescentar a 
todos aqueles que já 
contaram juntos. Um 
abraço forte a esse casal 
que tem fé no amor. 

Nossas felicitações a querida Noely Ortega que trocou de idade, 
recebendo na oportunidade os calorosos abraços dos familiares e 
rol de amigos que encheram suas redes sociais de mensagens. Que 
Deus lhe conceda muita saúde e prosperidades em 2021. 

Parabenizamos a linda 
Valentina Figueiredo que foi 
aprovada no vestibular de 
m e d i c i n a  d a  U n i c .  
M e r e c i d a m e n t e  v o c ê  
consegu iu!  E  ho je  os  
aplausos são todos para 
você! Parabéns! A força de 
vontade e a persistência 
trouxeram você a esse 
momento tão especial. Temos 
a  convicção que  essa  
conquista é o início de muitas 
outras...Que essa nova fase 
seja repleta de aprendizado e 
vitórias.  

Lançado o livro “Cáceres, Passado e presente de uma geografia poética” que 
proporciona ao leitor a arte em forma de poesia escrito pela ilustre cacerense Olga 
Castrillon Mendes, revelando a beleza histórica, cultural e religiosa da cidade com 
imagens capturadas pelas lentes do fotógrafo Rai Reis.  O livro valoriza e difundi a 
Princesinha, reconhecendo a importância e relevância do conjunto arquitetônico 
existente, como também o conjunto paisagístico da baía do Malheiros, rio Paraguai 
e Pantanal. Aplausos pelo belíssimo trabalho que teve apoio da ALMT, da 
Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer e Prefeitura Municipal de 
Cáceres. Fica a dica de leitura. 

Flores multicoloridas a nossa leitora Rosa 
Cezário que hoje comemora mais uma 
primavera. Saúde, Paz, Amor e realizações 
são os nossos sinceros votos, rogando ao 
Criador muitos anos de vida repletos de 
felicidades.   

Cáceres-MT, 23 a 24 de dezembro de 2020

pós obras de reforma e ampliação Arealizadas pela Autarquia Águas do 
Pantanal, o município de Cáceres 

tem a disposição de seus cidadãos uma nova 
Estação de Tratamento de Água totalmente 
automatizada. 

A inauguração da nova estrutura 
foi realizada na própria sede da autarquia, e 
contou com a presença de diversas 
autoridades do Município, incluindo o 

prefeito Francis Maris, o Diretor da autarquia 
Junior Trindade, representantes dos poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, 
autoridades militares, imprensa e ainda 
registrando a presença da população local, 
beneficiada diretamente pelas intervenções. 

Com investimento de R$ 6 
milhões, pagos com recursos próprios da 
autarquia, a nova estação tem a capacidade 
de tratamento de 300 litros de água por 

segundo, garantindo o abastecimento de 
qualidade para a cidade com água clorada e 
fluoretada, cumprindo todos os padrões de 
tratamento exigidos pelo Ministério da 
Saúde e órgãos afins. 

Junior Trindade, Diretor da Águas 
do Pantanal, destacou que a reforma foi um 
desafio pelo período difícil de seca que o 
município enfrenta, mas o apoio de cada 
colaborador foi indispensável para o 
resultado. “Estamos terminando essa gestão 
com inúmeras obras concluídas, estamos 
virando essa página com sentimento de 
orgulho e dever cumprido por fazer parte 
dessa gestão séria e honesta”, concluiu 
Trindade. 

Em sua fala o prefeito Francis 
Maris lembrou que quando assumiu a gestão 
a água era responsabilidade da Nortec que 
recebia mensalmente mais de R$ 300 mil da 
prefeitura e que infelizmente a empresa não 
realizou nenhum investimento, em virtude 
disso, a prefeitura assumiu e hoje entrega a 
população uma água de qualidade, a melhor 
de Mato Grosso, aliado a isso todo 
crescimento da empresa e investimentos. “Só 
pra se ter uma ideia, a Nortec entregava 400 
metros cúbicos de água por hora, hoje a nova 
estrutura entrega 1.000, um avanço de mais 
de 100%, proporcionando a população mais 
qualidade de vida, porque água é saúde”, 
finaliza Francis.  

esde sexta-feira (18), até a primeira Dsemana de janeiro, a Polícia Militar 
leva às ruas dos 141 municípios a 

Operação Fim de Ano. São cerca de 1.700 
policiais e 660 viaturas empregadas 
diariamente no trabalho ostensivo de 
prevenção e repressão à criminalidade. 
 Essa operação prioriza as áreas 
comerciais, especialmente no período que 
antecede as festas natalinas. As modalidades 
de reforço incluem policiamento a pé, 
montado (Cavalaria) e equipes em viaturas 
quatro rodas e motocicletas. 

Duran te  o  l ançamento  da  
operação, na sexta-feira (18), na Praça 
Alencastro, o comandante geral da Polícia 
Militar, coronel Jonildo José de Assis, 
destacou que nas áreas comerciais o objetivo 
e a segurança dos consumidores que estão 
indo às compras e dos trabalhadores e 
empresários do setor.  Assis fez alerta aos 
consumidores para cuidados que devem ter 
com sacolas, cartões de banco e até mesmo 
onde estacionar, e o que deixam no interior 
do veículo. De preferência, não portar 
dinheiro e optar por meios digitais de 
pagamento. 

O comandante assinalou que os 
policiais estão nas ruas se empenhando na 
segurança dos cidadãos. E que para garantir 
reforço à segurança a PM escalou o efetivo 
que atua no administrativo dos quartéis.   

Para somar forças com a PM, 
orientou Assis, é importante que os cidadãos 
estejam atentos, pois é nessa época que os 
criminosos mais se aproveitam da 
oportunidade, ou seja, momentos de 
descuido das pessoas para agir.  A Operação 
Fim de Ano também definiu estratégias de 
reforço ao policiamento fora das áreas 
comerciais, em avenidas e dentro dos bairros, 

como bloqueio de vias para abordagem, 
revista e checagem de documentação de 
pessoas e veículos. 

As ações têm como base a análise 
criminal, um serviço permanece da Polícia 
Militar que consiste em estudar as 
estatísticas (modalidade de crimes, onde 
ocorrem, a frequência, horário) e definir 
como atuar.  Presente no lançamento da 
operação, o diretor da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Cuiabá, empresário 

Roberto Peron, disse que a presença de mais 
policiais militares nas ruas faz com que 
consumidores e comerciantes se sintam mais 
seguros.  “É uma satisfação termos esse 
reforço e saber que sempre podemos contar 
com a Polícia Militar”, assinalou Peron. 

R e f o r ç a n d o  o  a l e r t a  d o  
comandante geral, Roberto Peron lembrou 
que o bandido vai principalmente onde vê 
oportunidade, facilidade maior para a prática 
criminosa.   
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 Mais um ano finda e chega o momento de fazermos uma 
pausa. Primando pelo bom atendimento, comunicamos que no 
período de 23/12/2020 a 17/01/2021, estaremos em recesso (férias 
coletivas), retornando as atividades em 18/01/2021. Gratos pela 
compreensão.  
À Direção 

COMUNICADO 

INVESTIMENTO

Após um ano, reforma e ampliação da estação  
de tratamento de água é entregue a população 
Da Redação 

Descerrando a placa inaugural    

Operação acontece nos 141 municípios do Estado    

Foto: Arquivo

PREVENÇÃO E REPRESSÃO

Assessoria 

Foto: JCC 
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na Imaculada Conceição.   
Na virada do ano, noite do 

dia 31 às 19h acontece na 
Catedral de São Luiz, missa 
celebrada pelo Pe. Evandro, além 
de outras na Paróquia São 
Francisco e Imaculada Conceição 
n o  m e s m o  h o r á r i o ,  c o m  
celebração de Pe. Silva e Pe. 
Sandro. 
 Na abertura do Ano Novo, 
dia 1º, Pe. Silva dá as boas-vindas 
à família católica na Santa Missa 
às 19h na Catedral São Luiz. 

A Missa do Galo é uma 
tradição secular para celebrar o 
nascimento de Jesus e foi 
instituída no século V, rezada à 

meia noite do dia 24 de 
dezembro, tendo recebido tal 
nome por se dizer que na hora da 
celebração da Eucaristia um galo 
cantou fortemente anunciando a 
vinda do Messias. 

A igreja católica realiza 
essa missa desde o ano 330 d.C, 
na Basílica de Santa Maria Maior, 
em Roma, na Itália, e o galo a 
c o n c e b e  p o r  r e p r e s e n t a r  
v i g i l â n c i a ,  f i d e l i d a d e  e  
t e s t e m u n h o  c r i s t ã o ,  m a s  
ultimamente, o horário foi 
antecipado para que os fiéis 
pudessem voltar mais cedo pros 
lares a fim de participar da ceia de 
Natal.

respectivamente.  
No dia de Natal, 25, a 

missa natalina acontece na 
Catedral São Luiz às 19h, nesse 
mesmo horário as paróquias São 
Gonçalo, São João Bosco 
realizam a celebração, as 8h nas 
paróquias Sagrada Família, 
Nossa Senhora de Fátima e às 16h 

s missas festivas de Natal Ana Diocese de São Luís 
serão celebradas pelos 

Padres Evandro, Silva, Sandro e 
pelo bispo Diocesano Dom Jacy. 
De acordo com informações da 
Diocese  de  São  Lu í s ,  a  
programação da paróquia para 
este  Natal  reza na noi te  

vespertina, dia 24 a tradicional 
Missa do Galo na Catedral São 
Luiz às 20h celebrada pelo Padre 
Evandro; no mesmo horário as 
celebrações acontecem nas 
paróquias Imaculada Conceição, 
São Francisco e Nossa Senhora 
de Nazaré, celebradas pelo Pe. 
Sandro, Pe. Silva e Dom Jacy, 

 ara atender a demanda Pcrescente das festas de 
dezembro, natal e ano 

novo, o Juba Supermercados 
inova mais uma vez ao oferecer 
aos seus clientes um cardápio de 
pratos para as ceias natalinas e de 
réveillon. 

Segundo a coordenadora 
de projetos do Grupo Juba, Eloá 
Ribeiro, a ação foi pensada para 
oferecer mais praticidade aos 
clientes proporcionando uma ceia 
f e s t i v a  p r o n t a  e  b e m  
diversificada.  “Muita gente 
prefere as comidas prontas. Em 
datas festivas mais ainda. 

A grande maioria não 
quer cozinhar. Temos uma 
excelente rotisseria e um ótimo 
chef. Elaboramos um cardápio 
com variedades suínas, aves, 
s a l a d a s  e  c o m p l e m e n t o s  
especiais”, informa Eloá. 
  A coordenadora avisa que 
as encomendas podem ser 
realizadas no balcão fiscal do 

Jubão, na Rotisseria e pelos 
t e l e f o n e s  9 9 9 0 5 5 5 1 2  o u  
998092935. 
 “ P a r a  o  N a t a l  a s  
encomendas vão até dia 23 
próximo, corram, aproveitem 
esta facilidade” divulga Ribeiro. 
Já o gerente Alexandre Vieira 
comemora a iniciativa e avisa que 
os pratos são feitos com a 
qualidade Juba Supermercados e 
foram criados pelo Chef Geter de 
Oliveira, respeitando a tradição 
dos pratos típicos das ceias 
brasileiras, com produtos e 
ingredientes da própria loja. 
“Costelinha suína barbecue, 
lombo suíno a Califórnia, picanha 
suína ao abacaxi, pernil a 
Califórnia, tender, salpicão, 
maionese, saladas de grão de bico 
e lentilha, aves festivas, peru com 
farofa, chester, fiesta, supremo, 
galeto e complementos com arroz 
e farofa especiais”, anuncia 
Vieira. 

CELEBRAÇÕES

Diocese programa missas 
para o Natal e Ano Novo 

Missa do Galo é uma tradição secular para celebrar o nascimento de Jesus 

Da Redação 

Catedral de São Luiz celebra Natal e Ano Novo   

Foto JCC 

CEIA FESTIVA

Juba Supermercados inova e lança  
menu festivo para natal e ano novo 
Esdras Crepaldi 

Cardápio variado leva praticidade aos clientes  

Foto: Divulgação
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