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NOVAS MEDIDAS

Em Cáceres, Decreto mantém toque de recolher e
autoriza reabertura de academias com restrições
Foto: JCC

O prefeito Francis Maris assinou novas medidas que flexibilizam o
funcionamento de atividades não essenciais, mas mantém toque de
recolher entre 20h e 05h, em Cáceres. As disposições do Decreto
Municipal nº 403/2020 foram anteriormente deliberadas pelo Comitê de
Enfrentamento ao novo Coronavírus. A normativa, que visa a contenção do
avanço do novo coronavírus é válida até dia 02 de agosto. Página 03

SOLIDARIEDADE

Camas de UTIs doadas pela JBS possibilitam
a abertura de novas vagas na ala da Covid-19
Foto: Assessoria

Comércio está autorizado a funcionar dentro das normas de prevenção

EDUCAÇÃO

PSC de Cáceres consegue liminar contra
decreto que cortou salários de professores
Foto: Ilustrativa

Em ação ajuizada pelo PSC –
Partido Social Cristão – de Cáceres, a
Desembargadora Clarice Claudino da
Silva, do Tribunal de Justiça do Mato
G r o s s o , r e c o n h e c e u a
inconstitucionalidade do Decreto 268, de
autoria do Prefeito Francis Maris Cruz, que
suspendeu os contratos e salários dos
servidores interinos da educação,
abrangendo Professores e Auxiliares de
Desenvolvimento Infantil e Serviço
Gerais.

JBS fez entrega das camas no sábado

O município de Cáceres, através do Fundo Estadual de
Saúde, recebeu insumos para fortalecer o combate à pandemia do
novo coronavírus. Neste sábado, 25, foram entregues pela JBS, 10
camas de UTI. Essa é mais uma doação da empresa que faz parte do
programa "Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com
Solidariedade". Página 03

Jovem de 22 anos é
presa pela PRF com
maconha em ônibus
Página 04

Contratos foram suspensos por decreto

Página 03

TESTAGEM EM MASSA

MT prevê explosão de casos
de Covid com teste em massa

Veículo com ocorrência
de furto é recuperado em
Cáceres pela PRF
Página 04

Foto: Divulgação

Sobrinho esfaqueia tio no
braço durante desentendimento
familiar no Cidade Alta

O Governo do Estado acredita que Mato
Grosso possa ter uma “explosão” de casos de
Covid-19 nos próximos dias, em razão do
aumento no número de testes entre a população.
Na semana passada, por exemplo, o Estado abriu
o centro de triagem na Arena Pantanal, em
Cuiabá, com capacidade para atender 600
pessoas por dia.

Página 04

Triagem na Arena Pantanal

Gefron retira de circulação
58 kg de cocaína em
região de fronteira

Página 06
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Artigo

A democracia e a pandemia
EDITORIA

ELEIÇÕES 2020 I
Dia 20 de julho seria o marco temporal para 14
prazos previstos no Calendário Eleitoral de
2020. Contudo, essa e outras datas deste e de
outros meses terão de ser alteradas em
conformidade com a Emenda à Constituição nº
107/2020, que adiou o pleito para 15 e 29 de
novembro (1º e 2° turnos), em razão da
pandemia de Covid-19.
Assim a deliberação sobre coligações e a
escolha de candidatos a prefeito, vice-prefeito e
vereador – que aconteceriam de 20 de julho a 5
de agosto – passaram para o período de 31 de
agosto a 16 de setembro. Já o prazo para o
registro de candidaturas, que acabaria em 15 de
agosto, terminará no dia 26 de setembro. A
partir das escolhas em convenção, os
candidatos já podem apresentar os pedidos de
registro à Justiça Eleitoral.
ELEIÇÕES 2020 II
Para os prazos do Calendário Eleitoral que
tinham previsão de início no mês julho, o TSE
decidiu prorrogá-los por 42 dias –
proporcionalmente ao adiamento da votação.
Segundo comunicado divulgado o mês de julho
será dedicado a realizar os trabalhos destinados
a viabilizar a aprovação de resoluções
alteradoras no início de agosto, quando
retornam as sessões plenárias da Corte. Além
disso, a emenda permite ao TSE fazer
mudanças nas regras relativas à recepção dos
votos, às justificativas, à auditoria e à
fiscalização no dia da eleição, inclusive quanto
ao horário de funcionamento das seções
eleitorais e à distribuição dos eleitores no
período, de maneira a propiciar segurança
sanitária a todos os participantes do processo
eleitoral.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Economia, Finanças e
Planejamento da Câmara Municipal de Cáceres
realiza nesta quarta-feira (29), às 19 horas, uma
audiência pública para debater o Projeto: que
estabelece regras do Regime Próprio de
Previdência Social do Município de Cáceres de
acordo com a Emenda Constitucional nº 103, de
2019. Altera a redação do art. 89-A, e inclui os
artigos 89-B, 89-C, 89-D, 89-E, 89-F, 89-G, 89H, 89-I, 89-J e 89-K na Lei Orgânica do
Município de Cáceres. A audiência será
transmitida pela página oficial da Câmara no
Facebook .
PROGRAMA TELESSAÚDE
A Secretaria Estadual de Saúde, por meio do
programa Telessaúde, realizará, nesta semana,
web aulas sobre ventilação mecânica básica e
enfermagem em tempos de Covid-19. A
proposta é capacitar profissionais da saúde para
aprimorar a assistência prestada à população. A
primeira aula acontece hoje (28), às 14h e terá
como tema a ventilação mecânica básica. A
próxima web aula será na quinta-feira (30), e
abordará a enfermagem em tempos de Covid19. Interessados em participar podem acessar o
link: www.telessaude.mt.gov.br/Agenda 30
minutos antes do início das respectivas
transmissões e se inscreverem gratuitamente.
Após cada curso, os participantes receberão um
certificado equivalente à 2h/aula.
ATENDIMENTO DETRAN
Nesta segunda-feira, 27, foi retomado o
atendimento ao público, em mais 22 unidades
do Departamento Estadual de Trânsito (DetranMT), porém nesta semana, as unidades
atenderão os cidadãos que já estavam com
atendimento agendado e tinham sido
suspensos, em razão do fechamento temporário
de tais unidades. A partir do dia 03 de agosto,
serão liberados novos horários para
agendamentos pelo site do Detran-MT. Em
Cáceres, a 4ª Ciretran permanece fechada até o
dia 06 de agosto. O atendimento será somente
por agendamento, para evitar aglomeração.
Agendamento deve ser feito pelo site do
Detran-MT (www.detran.mt.gov.br) clicando
na mensagem de tela (pop up), que irá
direcionar à página de agendamento.

O planeta está assustado com a pandemia do
Covid-19. Países grandes e pequenos, pobres e ricos,
estendem os olhos aos laboratórios científicos na ânsia
de receber respostas de vacinas que entram na fase 3
do teste. Mas, na paisagem das Nações, uma questão
se impõe: que ajustes poderão ser feitos após a crise
sanitária nos sistemas democráticos? Haverá evolução
ou as regras continuarão as mesmas? O tema merece
reflexão.
Comecemos com uma introdução histórica.
A democracia de Aristóteles tem mudado de feição. O
filósofo concebia a política como a responsabilidade
do cidadão em relação à polis. Os habitantes
submetiam-se a uma missão, não entendiam a política
como profissão. Na Ágora, praça central de Atenas, a
democracia nascia sob o clamor das demandas
populares. Plantava-se a árvore da democracia direta.
Ao correr dos tempos, o Estado substituiu o
absolutismo dos monarcas pelo espaço da República.
O poder imperial cedeu lugar ao poder popular. Um
poder arraigado no Estado moderno pelo ideário da
Revolução Francesa, cujo escopo abrigava o governo
representativo, as liberdades, os direitos e os deveres
dos cidadãos nos campos da expressão, produção e
comércio.
O conceito firmou-se com o axioma de
Abraham Lincoln: “a democracia é o governo do
povo, pelo povo, para o povo”. Mas ciclos de crise se
sucediam abalando os fundamentos democráticos,
inclusive em Nações avançadas, corroendo as frentes
da representação. Os três Poderes, arquitetados pelo
barão de Montesquieu como forma de se obter
harmonia e independência entre eles, passaram a
vivenciar tensões. Certa interpretação de tarefas
começou a azedar as relações entre os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. Desvios se
acentuavam, a ponto de o chamado presidencialismo
de coalizão ser frequentemente acusado de
presidencialismo de cunho imperial, como é o nosso
caso, em razão de o Poder Executivo usar o “poder da
caneta” para negociar a governabilidade.
Sob outro prisma, os conjuntos
representativos desviaram-se de seus papéis, a ponto
de Norberto Bobbio ter dado forte puxão de orelhas ao
acentuar que a democracia não tem cumprido suas
promessas, entre as quais a educação para a cidadania,
a transparência, o acesso de todos à justiça e o combate
ao poder invisível.
Dito isto, ingressemos na atualidade. Os
problemas emergem em escala geométrica, corroendo
as áreas da saúde (veja-se atual pandemia que devasta
Nações), da educação, da mobilidade urbana, da
segurança pública, da habitação, do saneamento
básico, entre outras.
No campo da sustentabilidade ambiental, a
irresponsabilidade campeia, rasgando a terra,

queimando florestas, destruindo riquezas naturais.
Países perdem o bonde da história ao não acompanhar
os avanços civilizatórios. Conflitos étnicos e
religiosos explodem em todos os quadrantes. O
comércio e o poder competitivo das potências
intensificam querelas, como este entre a China e os
EUA, uma espécie de segunda guerra fria. Até
consulados são fechados.
Esse é o panorama que acolhe a pandemia
do Covid-19. O que acontecerá na textura democrática
após a crise? A resposta tem a ver com o estado d'alma
sociedade mundial. Já vem de algum tempo um
sentimento de contrariedade dos cidadãos em relação
aos políticos. Tal contrariedade abriga rancores, ódio,
indignação, a denotar desprezo pelos governantes. O
sentimento tem se propagado nos últimos anos, como
se observa nos conflitos que cercaram a primavera
árabe, em 2010, abrangendo Tunísia, com a derrubada
do ditador, e se estendendo pela Líbia, Egito, Argélia,
Iêmen, Marrocos, Bahrein, Síria, Jordânia e Omã.
Em finais de 2011, um movimento chamado
Occupy London, ao lado da catedral St Paul, chamava
a atenção por reunir uma multidão numa das capitais
mais democráticas do mundo. Pouco tempo depois,
em 2012, foi a vez de Washington ver instalado o
Occupy Wall Street, que pedia mudanças no sistema
financeiro. Culpavam-se os governantes por

problemas, como poluição, tratamento cruel contra
animais, desigualdade social. No Brasil, tivemos as
grandes manifestações de junho de 2013, empuxo do
impeachment da presidente Dilma.
O fato é que, de uns anos para cá, a
sociedade passou a ter participação mais ativa na
política. Nos horizontes, vislumbra-se um poder
centrípeto – das margens para o centro – revigorando
as estacas da democracia participativa. Esta é,
portanto, uma tendência a ganhar força nos tempos
pós-pandemia.
Novos polos de poder se multiplicam aqui e
alhures, usando estruturas de entidades
intermediárias, como associações, sindicatos,
federações, núcleos, setores, movimentos. Infere-se,
assim, que o poder político tende a ser mais
descentralizado, fortalecendo a ideia de um sistema
compartilhado com o povo.
Já a nossa democracia atravessa gargalos: a
pobreza educacional das massas; a perversa
disparidade de renda entre classes; o sistema político
resistente às mudanças; um governo ortodoxo e a
manutenção de mazelas históricas.
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor
titular da USP, consultor político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato

Volta às aulas? Como e quando
A pandemia atingiu em cheio a educação em
todos os níveis. Com aulas do ensino superior e da
educação básica suspensas de forma presencial e
ENEM adiado, podemos observar o tamanho da crise.
Em várias universidades brasileiras o ano letivo foi
suspenso para o retorno em 2021. Sabemos que do
jeito que está a contaminação no Brasil não é possível
retomar as aulas de forma presencial. Em vários
lugares do mundo o setor da educação é um dos
últimos a voltar às atividades.
Por tudo isso, é preciso fazer um trabalho de
caráter excepcional e provisório, para atenuar as
perdas educacionais com equidade a todos os
estudantes e que não coloque mais pressão sobre suas
famílias. E isso sem prejudicar mais ainda os
profissionais da educação. É preciso levar em conta
todas essas questões. Em primeiro lugar, não podemos
considerar o atendimento virtual como se fosse uma
aula normal. Há uma pressão para tentar validar
atendimento de estudantes por Whatsapp, TV e outras
como aula e dia letivo. Fazendo uma cobrança
burocrática e rígida. Aula remota não consegue a
qualidade de uma aula presencial, nem mesmo nas
escolas privadas e com estrutura.
Além disso, nem todos os estudantes terão
acesso: falta conexão com internet, computadores,
celulares e até TV. E entre os que têm acesso, em geral
às condições são precárias (falta local adequado para o
estudo, baixa qualidade do sinal da internet e
equipamentos compartilhados por vários estudantes).

Por isso, tratar como reposição ou dia letivo
puro e simples é injusto e inadequado. Essas
atividades devem ser mantidas, mas a secretaria de
Educação de Cuiabá precisa mudar a forma de
concebê-las e gerenciá-las. São as aulas presenciais
que garantem o direito à educação, portanto as aulas
remotas devem ser vistas como complementares. Em
Cuiabá estão acontecendo atividades virtuais, em
especial pelo Whatsapp, com professoras e
professores relatando diversos problemas
pedagógicos e de acesso dos estudantes. Uma simples
pesquisa mostraria que mesmo com todo o empenho
dos educadores esse tipo de atendimento não se
equipara às aulas presenciais do ensino básico. É
incontestável que as atividades remotas realizadas
pelos professores e professoras vão cumprir um papel
de manutenção de vínculos, de tentativa de
atendimento e acolhimento aos estudantes. Esse
importante trabalho já acontece na rede municipal de
Cuiabá e em vários outros municípios. Isso justifica o
pagamento dos salários e a manutenção dos empregos
dos professores e professoras contratados.
A melhor alternativa é manter as atividades
de forma remota, mas não considerar este trabalho
como dia letivo e nem ficar cobrando avaliação dos
estudantes. Nesse quadro, o melhor é planejar a partir
do tempo restante (se houver) no ano de 2020, junto ao
de 2021, em um ciclo excepcional que possa
contemplar os dois anos letivos, contudo em aulas
presenciais. Essa medida implica em diminuir a carga

EXPEDIENTE

horária das aulas presenciais somente nesse período.
Ou seja, de forma extraordinária não cumprir carga
horária prevista na Lei de Diretrizes e Base da
Educação (LDB) entre os anos de 2020 e 2021.
Com isso, será preciso concentrar os
conteúdos e o currículo tal como já ocorre na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA),
que em um ano contempla duas séries. Com as aulas
presenciais e com a garantia de que todos possam
participar, podemos, de fato, amenizar os problemas.
Dessa forma presencial, sim, avaliar e considerar
como reposição, todavia assegurando férias e fins de
semana aos profissionais da educação.
Ou seja, anular o ano letivo este ano e fazêlo junto com o ano letivo de 2021. A diferença é que
assim todos podem ter acesso e nenhum aluno será
prejudicado por falta de condições. Esta é uma
proposta para resolver a situação sem criar mais
desigualdades educacionais. O objetivo é garantir
uma justa avaliação a todos sem perder por completo o
ano letivo. A proposta também é uma forma de
garantir a boa saúde mental dos estudantes durante a
pandemia, por meio do acolhimento e manutenção de
vínculos, ao mesmo em que assegura os devidos
direitos aos profissionais da educação que estão
trabalhado remotamente.
___***Robinson Cireia, historiador, professor e
coordenador pedagógico da rede pública estadual de
Mato Grosso. Julier Sebastião, ex-juiz federal e
advogado.
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SOLIDARIEDADE

O programa da JBS é dedicado a apoiar o país no enfrentamento a essa pandemia

Camas de UTIs doadas pela JBS possibilitam
a abertura de novas vagas na ala da Covid-19
Da Redação
Foto: Assessoria

O

município de Cáceres, através
do Fundo Estadual de Saúde,
recebeu insumos para fortalecer
o combate à pandemia do novo
coronavírus.
Neste sábado, 25, foram
entregues pela JBS, 10 camas de UTI.
Essa é mais uma doação da empresa que
faz parte do programa "Fazer o Bem Faz
Bem – Alimentando o Mundo com
Solidariedade".
Em outra ação da JBS, o
município recebeu no mês de junho
cerca de 11 mil equipamentos de
proteção individual, como máscaras e
viseiras faciais.
“O programa da JBS é
dedicado a apoiar o país no
enfrentamento a essa pandemia. Essa
nova doação que chega à cidade vem em
um momento oportuno. Quando tudo
isso passar também teremos deixado um
legado importante para o sistema de
saúde da região", diz Wander Luiz
Souza Neris, gerente de Recursos
Humanos da unidade da JBS em

doação de R$ 26,7 milhões, sendo R$ 10
milhões para o Estado e R$ 16,7 milhões
para 18 cidades mato-grossenses,
beneficiando cerca de 1,5 milhão de
pessoas.
A alocação dos recursos
considera um diagnóstico feito com
sistemas de saúde municipais e
estaduais e incluiu entrevistas e análise

NOVAS MEDIDAS

Em Cáceres, Decreto mantém toque de recolher e
autoriza reabertura de academias com restrições
Da Redação

O

Camas entregues proporcionarão novas vagas

Araputanga (MT), município próximo a
Cáceres.
Cáceres faz parte dos mais de

200 municípios que estão sendo
beneficiados pelo programa no Brasil.
Em Mato Grosso, a JBS destina uma

EDUCAÇÃO

PSC de Cáceres consegue liminar contra
decreto que cortou salários de professores
Assessoria

E

m ação ajuizada pelo PSC –
Partido Social Cristão – de
Cáceres, a Desembargadora
Clarice Claudino da Silva, do Tribunal
de Justiça do Mato Grosso, reconheceu a
inconstitucionalidade do Decreto 268,
de autoria do Prefeito Francis Maris
Cruz, que suspendeu os contratos e
salários dos servidores interinos da
educação, abrangendo Professores e
Auxiliares de Desenvolvimento Infantil
e Serviço Gerais.
Por entender que o decreto
seria inconstitucional, os vereadores do
PSC da Câmara Municipal, José
Eduardo Torres, Valdeníria Dutra e
Rosinei Neves, apresentaram um
projeto de Decreto Legislativo, que
sustaria o Decreto 268. Porém, o decreto
legislativo teve parecer contrário na
CCJ, com os votos desfavoráveis dos
vereadores Valter Zacarkim (PTB) e
Elza Basto (PSB), tendo manifestação
favorável apenas do vereador Cézare
Pastorello (SD), que entendeu ser o
projeto do PSC idêntico a projeto
anterior que já tinha sido aprovado na
Câmara, portanto,
com a mesma
constitucionalidade.
Paralelamente, o PSC também
ingressou com uma ADIN – Ação Direta
de Inconstitucionalidade – contestando
a extrapolação dos poderes do
Executivo em suprimir direitos dos

de dados.
Essas informações foram
avaliadas por especialistas dos três
comitês independentes do programa da
JBS nas áreas de saúde, social e ciência e
que, com larga experiência em seus
respectivos setores de atuação,
apoiaram na definição das ações e
projetos atendidos.

servidores por decreto.
A ação foi manejada pelos
advogados Danilo Muniz Pontes e
Fernando Henrique Vasconcellos, que
demonstraram ao Tribunal de Justiça a
extrapolação dos poderes do prefeito.
N a s p a l a v r a s d a
desembargadora relatora, o Decreto 268
do Prefeito Francis Maris Cruz não
respeita o processo legislativo e ainda é
atentatório à dignidade da pessoa
humana: “O vício formal está claro, já
que a questão foi tratada por meio do
instrumento normativo inadequado, o
Decreto modificou direitos de
servidores públicos e tal matéria
somente pode ser implementada por lei,
mediante a instauração de processo
legislativo, conforme determina o artigo
129, inciso IX, da Constituição
Estadual, cuja redação tem o seguinte
teor:
Art. 129. [...]
IX - as normas administrativas que
criam, modificam ou extinguem direitos
dos servidores públicos da
Administração Pública direta e indireta
serão estabelecidas somente através de
lei; Ademais, também é possível
vislumbrar, pelo menos em princípio, a
inconstitucionalidade material, ante à
ofensa ao princípio da dignidade da
pessoa humana.”
Agora, vereadores e

profissionais da educação aguardam a
intimação da prefeitura, de preferência
ainda antes do pagamento de julho, uma
vez que os holerites dos profissionais
interinos já contam com desconto de
50% em seus salários.
Sobre o Decreto 268 - Em abril deste
ano o prefeito Francis Maris Cruz editou
o decreto 188, suspendendo o
pagamento dos salários dos
profissionais interinos do Município de
Cáceres. Tal decreto foi derrubado, por
unanimidade, pelos vereadores da
Câmara Municipal.
Após a derrubada do decreto
188 pela Câmara, o prefeito chegou a dar
declarações que os vereadores seriam
analfabetos jurídicos, e que a base
governista tinha que enfrentar os
vereadores que ele chama de oposição.
Ocorre que os vereadores chamados de
oposição têm opinião formada de que
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de
fazer nada senão em virtude de lei,
conforma o inciso II do Art. 5º da
Constituição Federal.
Depois disso, o prefeito editou
um novo decreto, o 268, nos mesmos
moldes que o que já havia sido
derrubado, porém, dessa vez a maioria
dos vereadores manifestou que não iria
derrubar.
A liminar concedida na ADIN
mostra que a Câmara poderia ter
mantido a derrubada do novo decreto e
garantido o pagamento na integralidade
para os profissionais da educação.

Foto: Divulgação

prefeito Francis Maris assinou
novas medidas que flexibilizam
o funcionamento de atividades
não essenciais, mas mantém toque de
recolher entre 20h e 05h, em Cáceres.
As disposições do Decreto
Municipal nº 403/2020 foram
anteriormente deliberadas pelo Comitê
de Enfrentamento ao novo Coronavírus.
A normativa, que visa a contenção do
avanço do novo coronavírus é válida até
dia 02 de agosto, podendo ser
prorrogada ou readequada a qualquer
momento conforme a situação
epidemiológica do município.
Já os serviços de entrega
delivery de alimentos preparados por
bares, lanchonetes e restaurantes podem
funcionar até as 23h, com a devida
identificação dos entregadores.
Conforme o documento fica permitido o
funcionamento dos comércios e
atividades não essenciais, de segunda a
sexta-feira, das 7h às 17h, devendo
obedecer integralmente às medidas de
prevenção.
Também está autorizado o
funcionamento das atividades de
marinas e ancoradouros aos sábados e

domingos até às 19h.
Embora a Lei Seca tenha sido
suspensa, a comercialização de bebidas
alcoólicas refrigeradas no município
está proibida, sendo permitida somente a
venda de bebidas em temperatura
ambiente/natural, e que deverão ser
comercializadas exclusivamente via
delivery, divre-thru e retirada em balcão,
sendo vedada a permanência de clientes
para consumo no local.
O Decreto assegura a retomada
das atividades de Academias de
musculação e de atividades físicas,
Centros de Treinamentos Fechados e
Abertos, Estádios de Atividades Físicas
e Similares, com horário de
funcionamento de segunda a sexta-feira,
das 5:30h às 19h, sendo que para
retomada e manutenção das atividades
deverão obedecer todas as condições e
requisitos estabelecidos pela
organização de saúde.
O descumprimento das
determinações contidas no Decreto
acarretará aos infratores a aplicação de
multa e até a suspensão do alvará de
funcionamento para as pessoas
jurídicas.
Foto: Reprodução

Academias voltam a funcionar obedecendo inúmeras regras

Trecho do despacho proferido pela magistrada
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Jovem disse que receberia dinheiro para levar a droga até Cuiabá/MT

Jovem de 22 anos é presa pela
PRF com maconha em ônibus

Redação c/ Assessoria

Foto: PRF

somente com a bagagem de
mão.
Ela contou que estava
indo de Rio Branco até Cuiabá,
para tratar sobre um emprego e
retornaria a sua cidade
brevemente.
Porém ao averiguarem
seus pertences, foi encontrado
um ticket de bagagem e ao
realizar a revista na mala da

jovem que estava no
bagageiro, os policiais
encontraram pouco mais de
1kg do entorpecente. A mulher
disse que receberia certa
quantia em dinheiro para levar
a droga de Rio Branco a
Cuiabá.
Diante dos fatos, a
ocorrência foi encaminhada
para Polícia Civil de Cáceres.

BEBEDEIRA E BRIGA

Sobrinho esfaqueia tio no braço durante
desentendimento familiar no Cidade Alta
Da Redação

Foto: Ilustrativa

Maconha estava escondida entre as roupas

D

urante fiscalização, na
BR-070, em Cáceres,
a equipe de Operações
Especializadas da PRF
abordou um ônibus que fazia
linha Rio Branco/AC até

Goiânia/GO.
A ação aconteceu na
tarde de sábado e culminou
com a apreensão de 1,25 kg de
substância análoga à maconha
e a prisão de uma jovem de 22

anos, que não teve o nome
revelado.
Na abordagem aos
passageiros, os policiais
suspeitaram da jovem que
informou estar viajando

PATRULHAMENTO

Veículo com ocorrência de furto é
recuperado em Cáceres pela PRF
Da Redação

M

ais um veículo com
registro de roubo/furto
é recuperado na BR
070. Desta vez um Ford/Ka Se
1.0, que foi abordado durante
fiscalização da Polícia
Rodoviária Federal.
Foi dada ordem de parada
e na checagem foi constatado que
o automóvel tinha ocorrência de
roubo/furto. Segundo consta no
BO o carro de cor prata e placas
de Belo Horizonte -MG, foi
locado no Estado de São Pulo no
dia 29 de junho e deveria ter sido
devolvido no dia 02 de julho.
Aos policiais, o condutor,
um homem de 33 anos informou
que havia sido contratado por
uma pessoa desconhecida, para ir
até a cidade de Cáceres buscar
outra pessoa, e leva-la até Belo
Horizonte. Segundo ele, essa
pessoa que pegaria na cidade

estaria esperando em um sítio que
seria lhe informado via telefone,
quando chegasse a Cáceres.
Diante da situação, o

homem e o veículo foram
encaminhados até a Polícia Civil
de Cáceres, para providências
que o caso requer.
Foto: PRF

Tio sofreu ferimento no braço esquerdo

A

.R.S., de 32 anos, foi
esfaqueado no cotovelo
esquerdo, ao tentar
separar uma briga entre
familiares que aconteceu por
volta das 18h 30 em sua
residência, situada a Rua das
Garças, Bairro Cidade Alta,
enquanto tomavam uma gelada.
Na versão apresentada
aos policiais, a vítima relatou que
no final da tarde de sábado, estava
em sua residência com seus
familiares, quando ocorreu um
desentendimento entre seu irmão
e um sobrinho, e que ao tentar
separar a briga, foi agredido com
um golpe de canivete que

provocou um corte em seu
cotovelo.
Ele ainda informou aos
policiais que o ferimento foi
provocado por seu sobrinho, de
17 anos, que após praticar a
agressão, se desfez do canivete e
fugiu, tomando rumo ignorado.
Após os fatos e de posse
das informações e características
do autor, a equipe da Polícia
Militar realizou diligências
encontrando o suspeito nas
imediações do colégio Ceaf
vindo o mesmo a ser conduzido
ao CISC para registro da
ocorrência e providências
cabíveis ao caso.

Ford Ka recuperado na BR 070
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TRÁFICO

Condutor revelou que receberia 6 mil pelo transporte da droga

Gefron retira de circulação 58 kg
de cocaína em região de fronteira
Da Redação

Foto: Gefron

Indagado sobre o
entorpecente encontrado em
seu veículo, o condutor
respondeu que havia feito o
mesmo trajeto um dia antes,
transportando entorpecente
para o município de Mirassol
D'Oeste, sendo que receberia a
quantia total de R$ 6.000,00
pelo transporte da droga, e que
o mesmo seria realizado em
duas viagens, a primeira na
data de sexta-feira, 24, que se
concretizou e a segunda na
data de sábado,25, porém foi

detido pela equipe do
GEFRON.
Diante dos fatos, o
suspeito foi encaminhado para
a DEFRON sem lesões
corporais, juntamente com a
camionete e a substância
ilícita, para as providências
que o caso requer.
A ocorrência foi
registrada no BO nº
2020.173323 e o prejuízo ao
crime totalizou R$
1.084.231,00.

TRAGÉDIA

Policial Militar da reserva comete suicídio em
Cáceres, amigos lamentam nas redes sociais
Da Redação

Droga estava escondida em compartimento secreto

D

urante a operação
Hórus/VIGIA, neste
sábado, 25, Policiais
do Gefron apreenderam 56
tabletes de cocaína e uma
camionete GM/S10 usada para
o transporte do entorpecente.
A ação se deu em

patrulhamento pela região da
MT 265, zona rural de Porto
Esperidião, quando policiais
deram ordem de parada ao
veículo GM/S10, 2.8 de cor
preta, placa DBW 7495, onde o
veículo e o condutor foram
encaminhados
a base do

Gefron, onde foi realizado
busca minuciosa, sendo
encontrado em um
compartimento secreto, 56
tabletes de substância análoga
a pasta base de cocaína,
totalizando aproximadamente
58,4 kg.

I

ndícios apontam que o
cabo da reserva da Polícia
Militar, José de Jesus
Macedo, de 68 anos, tenha
cometido suicídio no início da
manhã de ontem em Cáceres.
Seu corpo foi encontrado pela
esposa caído ao solo no quintal
de sua residência, situada a
Rua República Dominicana,
no Bairro Cavalhada.
Policiais Militares que
atenderam a ocorrência,
encontraram o corpo do Cabo
Macedo, como era conhecido,
caído ao solo com muito
sangue em volta de sua cabeça
e sem sinais vitais. Ainda

segundo os policiais ao lado do
seu corpo havia um revólver
Cal. 38, provável arma usada
para tirar a própria vida.
De acordo com relato de
um neto da vítima, a avó ligou
informando o acontecido,
dizendo que ao se levantar o
avô (Cb Macedo) não se
encontrava mais na cama e ao
sair a sua procura, já o
encontrou caído no quintal.
Cabo Macedo era muito
querido e quando na ativa
prestou muitos trabalhos a
cidade, nas redes sociais
amigos, colegas e familiares
lamentaram sua morte.
Foto: Reprodução

Cabo Macedo comete suicídio em Cáceres
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PONTUAÇÃO C

Diante do cenário a reforma da previdência será inevitável para garantir a sustentabilidade do plano de benefício

Cáceres mantém situação crítica
com custo atuarial previdenciário

Assessoria

Foto: Arquivo

E

m julho de 2020, o
Ministério da Economia
divulgou o Índice de
Situação Previdenciária (ISP) dos
órgãos de previdência dos servidores
públicos dos Entes Federativos.
Lamentavelmente, o município de
Cáceres atingiu pontuação geral
“C”, ou seja, a mais baixa.
A nota geral “C” foi
atribuída a partir da avaliação de três
grandes áreas de gestão
previdenciária dos Regimes
Próprios de Previdência Social
(RPPS), sendo:
I - Gestão e transparência do RPPS –
Nota A
II - Situação financeira do RPPS –
Nota B
III - Situação atuarial do RPPS –
Nota C
Observamos que Cáceres
garantiu nota “A” no primeiro
critério, fato que comprova a
qualidade técnica na gestão do plano
de benefícios. A média no item II
obteve a pontuação “B”, eis que as
receitas arrecadas, são insuficientes
às despesas previstas, muito embora
tenhamos demonstrado eficiência
nos resultados da carteira de
investimentos, com rentabilidade
superior à 19%, o que garantiu um

Prefeitura de Cáceres Nota C

patrimônio superior a 118 milhões
de reais.
Tal resultado foi recebido
com desapreço pelo Prefeito Francis
Maris Cruz, eis que desde o início de
seu primeiro mandato tem
demonstrado preocupação com o
plano previdenciário dos servidores
públicos municipais.
Sua preocupação é

inevitável, pois dos recursos
arrecadados dos contribuintes boa
parte é destinada ao altíssimo custo
com a previdência, eis que supera a
casa dos 340 milhões de reais de
déficit atuarial, ou seja, além da
contribuição mensal, ainda aporta
mais de 10 milhões de reais ao ano.
Desde 2013, o atual gestor
municipal busca alternativas e ações

que minimizem o déficit atuarial,
tais como:
a ) Te m p e s t i v i d a d e n o s
recolhimentos previdenciários;
b) Realização de concurso público
na Administração Direta e Indireta;
c) Cassação de incorporações
inconstitucionais na carreira de
servidores;
d) Não realização de parcelamentos
de débitos previdenciários;
e) Certificação de Gestão, com
importantes avanços
administrativos;
f) Regularização do imóvel;
g) Garante participação social,
exercida por servidores que compõe
os Conselhos de Gestão, Fiscal e
Comitê de Investimentos;
h) Garante rentabilidade acima da
meta atuarial pretendida.
Relatou que, além de todos esses
esforços, não houveram avanços
significativos com o custo
previdenciário. Dados do
PREVICÁCERES alertam que, após
majoração de alíquota de
recolhimento previdenciário de
11%, para 14% para servidores e
Ente Municipal, o déficit atuarial

superará os 300 milhões de reais,
portanto ainda muito expressivo.
O prefeito Francis, finaliza:
“Diante do cenário atuarial a
reforma da previdência será
inevitável para garantir a
sustentabilidade do plano de
benefício, assim como reequilibrará
o custo da previdência no orçamento
municipal”.
A reforma
previdenciária deixou de incluir
Estados e Municípios. No entanto, o
Ente Federativo deve equiparar seu
plano de benefício ao do servidor
federal, caso registre déficit atuarial,
afim de garantir a sustentabilidade
do plano de benefício.
Além disso, a reforma
previdenciária proporcionará maior
investimento na área da educação,
saúde, assistência social,
infraestrutura, assim como outros
segmentos de igual importância para
a sociedade.
Os dados podem ser
acessados pelo endereço eletrônico:
w w w. g o v. b r / p r e v i d e n c i a / p t br/assuntos/previdencia-no-servicopublico/maisservicos/indicador-desituacao-previdenciaria-2

TESTAGEM EM MASSA

PREVENÇÃO

Comarca de Araputanga passa por limpeza MT prevê explosão de casos
e desinfecção para retomada do atendimento de Covid com teste em massa
Camila Ribeiro

Assessoria

A

ntes de iniciar a retomada
gradual das atividades
presenciais em 25 das 79
comarcas do Estado, nesta segundafeira (27), o Poder Judiciário de
Mato Grosso determinou a
realização de uma limpeza e
desinfecção biológica em todos os
prédios, que permaneceram
fechados durante a pandemia, como
forma de prevenir a contaminação
pela Covid-19. O trabalho é
resultado de uma parceria entre o
Tribunal de Justiça, por meio da
Coordenadoria Militar, e o Corpo de
Bombeiros.
As 25 comarcas que darão
início ao Plano de Retorno
Programado às Atividades
Presenciais (PRPAP), da Justiça
Estadual, foram classificadas pela
Secretaria Estadual de Saúde (SES)
como de risco baixo ou moderado
para contaminação pelo
coronavírus. De acordo com o plano,
nessa primeira etapa haverá apenas
expediente interno, com o retorno
exclusivo da presença física de

magistrados, servidores e
colaboradores (estagiários,
terceirizados e credenciados), no
período das 13h às 19h.
Segundo o tenente coronel
PM Murilo Franco de Miranda, da
Coordenadoria Militar do TJMT, a
desinfecção, ou Operação de
Biodefesa, como é chamada pelos
bombeiros, está sendo realizada em
todo o Estado, mas com prioridade
para essas 25 comarcas. O trabalho
não envolve apenas os prédios da
Justiça Estadual, mas também de
outros órgãos públicos, como
prefeituras, secretarias, e
Promotorias de Justiça.
O tenente coronal Franco
explicou que apesar de possuir uma
equipe técnica especializada e
treinada para realizar a Operação de
Biodefesa, o Corpo de Bombeiros
não tinha equipamentos que
permitissem realizar o trabalho em
locais de grandes proporções. Foi
então que surgiu a parceria, cabendo
ao Poder Judiciário adquirir os
equipamentos e, ao Corpo de
Foto: Assessoria

Desinfecção para iniciar atendimento presencial

Bombeiros, disponibilizar a equipe
técnica.
Iniciam a primeira etapa do
retorno presencial ao trabalho, nesta
segunda-feira, as comarcas de
Diamantino, Água Boa, Alto
Araguaia, Comodoro, Paranatinga,
Poxoréu, Alto Garças, Alto Taquari,
Araputanga, Aripuanã, Cláudia,
Colniza, Cotriguaçu, Dom Aquino,
Feliz Natal, Guiratinga, Itaúba,
Itiquira, Juscimeira, Marcelândia,
Nova Ubiratã, Porto Alegre do
Norte, Rosário Oeste, Tabaporã e
Terra Nova Do Norte.
O (PRPAP) foi colocado em
prática com a publicação da Portaria
nº 442, assinada pelo presidente do
Tribunal de Justiça, desembargador
Carlos Alberto Alves da Rocha. Ele
define as regras gerais e especificas
para a reabertura gradual dos prédios
da instituição e a retomada dos
prazos processuais. Esse plano está
organizado em cinco etapas
sequenciais e obrigatórias, conforme
a classificação de risco
epidemiológico da comarca, com
fluxo progressivo e gradual de
abertura.
As demais etapas serão
iniciadas no prazo e nas formas
definidos na Portaria-Conjunta n.
428/2020, ressalvando que a
progressão só será possível se não
houver agravamento da
classificação do risco
epidemiológico nas comarcas para
“Alto” ou “Muito Alto”. O
agravamento da classificação do
risco epidemiológico para os
patamares citados suspenderá
qualquer das etapas, mesmo se estas
já tiverem sido iniciadas,
dependendo nesse caso de ato
específico do presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Mato
Grosso.

O

Governo do Estado acredita
que Mato Grosso possa ter
uma “explosão” de casos de
Covid-19 nos próximos dias, em
razão do aumento no número de
testes entre a população.
Na semana passada, por
exemplo, o Estado abriu o centro de
triagem na Arena Pantanal, em
Cuiabá, com capacidade para
atender 600 pessoas por dia. O
objetivo é realizar testagem para
diagnosticar precocemente a doença
nas pessoas que apresentam algum
tipo de sintoma.
“As pessoas que forem ao
centro de triagem, serão atendidas
por um clínico. Se na análise tiver
algum problema na ausculta do
pulmão, já faz ali uma tomografia e
de lá, sai com medicamentos. A ideia
é fazer a abordagem e o tratamento
precocemente, que é o que tem dado
resultados”, disse Rogério Gallo.
“Compramos 400 mil testes

na China e vamos distribuir por todo
o Estado, vamos cobrir praticamente
10% da população com testes, uma
testagem maciça. Então, nos
próximos dias teremos uma
explosão de novos casos”, emendou.
Apesar disso, Gallo vê um saldo
positivo já que, com o tratamento
precoce, há uma tendência a evitar o
aumento de pessoas internadas em
Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs).
“Esse aumento de casos
necessariamente não é ruim, porque
estamos testando e conseguindo
chegar precocemente no diagnóstico
e fazer o tratamento. Testando mais,
as pessoas não se agravam e não
lotam o sistema de saúde com
internação em UTI, que é o que é
mais grave”, afirmou.
O secretário inclusive citou
dados da ocupação de leitos de UTIs
no Estado, que já chegaram a 98% e
que hoje estão em 90%.
Foto: Dirceu Portugal

Com testagem em massa tratamento se dá precocemente
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BRASILEIRO

Além da Série B, o Cuiabá tem pela frente a Copa do Brasil, Copa Verde e a continuação do Campeonato Mato-grossense

Técnico do Cuiabá espera compensar
falta de ritmo com amistosos em Goiás
Marco Stamm/SN

Foto: Reprodução

A

falta de treinamento em
grupo e a indefinição de
um estádio para estrear
dia 8 de agosto contra o Brasil de
Pelotas na abertura do
Campeonato Brasileiro da Série
B não devem afetar o
desempenho do Cuiabá dentro de
campo. A avaliação é do treinador
Marcelo Chamusca, que além de
reforçar o elenco com jogadores
experientes e de sua confiança,
trabalha o psicológico do elenco
para um ano atípico, também, no
futebol.
Chamusca lembrou que
todos os clubes passam por
dificuldades, iguais ou diferentes,
em seus estados. Em Mato
Grosso ele cita a paralisação do
campeonato estadual como um
dificultador para manter o ritmo
de jogo, mas disse que espera

Treinador Marcelo Chamusca

compensar com os amistosos em
Goiás.
“Claro que algumas

equipes que nós vamos enfrentar
nas seis primeiras rodadas vão
retomar seus estaduais. A gente

FUTEBOL

Confederação quer saber situação da Arena
Pantanal visando estreia do Cuiabá na Série B

A Gazeta

A

Desde quinta-feira, o
estádio passou a ser um Centro
Triagem para testagem contra à
pandemia do novo coronavírus
em Cuiabá e Várzea Grande. O
atendimento ocorre das 7h às 19h.
Por conta de toda a estrutura
montada no local, a partida
inaugural do 'Dourado' na
competição está sob análise da
entidade que comanda o futebol
brasileiro.
Como plano B em caso de
Foto: Reprodução

Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) enviou
um questionário à
secretaria Adjunta de Esporte e
Lazer (Secel) para saber da real
condição da Arena Pantanal,
visando o jogo de estreia do
Cuiabá Esporte Clube no
Campeonato Brasileiro da Série
B. O duelo ainda está com data
indefinida, podendo ser no dia 7,
numa sexta-feira ou dia 8 de
agosto, num sábado à tarde.

Arena Pantanal
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impossibilidade da Arena vir a ser
palco do confronto, o estádio
Luthero Lopes, em
Rondonópolis, pode ser
confirmado. O Passo das Emas,
em Lucas do Rio Verde, também
seria uma das alternativas.
Para confirmação de um
jogo oficial, com data, horário e
local, a CBF cobra um prazo de
dez dias com antecedência. Neste
cenário, o prazo irá expirar no
próximo dia 30 de julho, numa
quinta-feira. A Secretaria de
Esporte e Lazer sob comando de
Jeferson Carvalho iria responder
o questionário na tarde de ontem,
enviando o documento à
Federação Mato-grossense de
Futebol (FMF), que por sua vez
reenviaria à CBF.
Pressionada pela demanda
e pela complexidade do caso, a
Secel demonstra otimismo em ter
a confirmação da Arena Pantanal
para o jogo oficial, que pode ser o
primeiro no estádio após a
paralisação do Campeonato
Mato-grossense deste ano no dia
15 de março, quando encerrou a
primeira fase do Estadual. São
quatro meses que o estádio não
sedia um jogo oficial desde sua
inauguração em abril de 2014.

aqui não vai retomar, vamos ter
que fazer alguns jogos-treinos
fora daqui de Cuiabá, porque aqui
a situação ainda está muito difícil.
A gente vai para Goiânia jogar
contra o Goiás e Atlético. A ideia
é a gente tentar ritmar os nossos
jogadores para que a gente possa
minimizar esses danos que seriam
a falta dos jogos oficiais antes do
início da competição”, explicou.
O que falta em
entrosamento e ritmo de jogo,
Chamusca espera compensar
com trabalho psicológico para
reforçar o emocional dos atletas e
da comissão técnica. Pela frente,
o grupo terá que superar
indefinições de escalação com
jogadores suspeitos de
contaminação pelo novo
Coronavírus, jogar em estádios
vazios e também a indefinição de
locais para jogos, como a Arena
Pantanal que está ocupada com o
Centro de Triagem Covid-19.
A alternativa encontrada
antes mesmo do retorno das
competições e dos treinos
presenciais foi a formação de um
elenco forte, com característica
vencedora e conhecido pelo

treinador, seja em trabalhos
anteriores ou em enfrentamentos.
“A ideia é construir um
elenco que proporcione uma
mescla de jogadores experientes,
com histórico de acessos por
outros clubes, e alguns jogadores
que já, no caso do Felipe, do
Jenison, do próprio Ednei,
conhecem o clube. É importante
também trazer jogadores com
perfil que já conhecem a nossa
metodologia de trabalho, pois
isso ajuda bastante,
principalmente neste momento
em que a gente está num período
de dificuldade em relação a
treinamento”, completou
Chamusca.
Além da Série B, o Cuiabá
tem pela frente a Copa do Brasil,
Copa Verde e a continuação do
Campeonato Mato-grossense.
Por enquanto, os jogadores
treinam nas respectivas casas
com acompanhamento da
comissão técnica e aguardam
para hoje a liberação do CT do
Dourado, o que deve acontecer se
a quarentena obrigatória imposta
pela justiça foi revertida na
Capital.
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Celebraram 55 anos de união pautada no
amor, companheirismo e respeito o casal
Antônio Mendes e Creuza, a quem
enviamos nosso Destaque Especial do
dia com votos de felicidades, rogando ao
Criador que a chama desse amor
continue brilhando e que a alegria se
renove a cada dia fortalecendo essa linda
união. Nosso brinde a vocês! Tim Tim!!!

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

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

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
movimento em acordos e
negociações que envolvem parcerias
financeiras, empréstimos e financiamentos.
Neste período, é preciso ter cautela e dar
somente passos seguros.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período em que
você deve tomar muito
cuidado com a desorganização financeira.
O período pede sensatez e comedimento
nos gastos e investimentos, pois pode haver
perdas.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em seu
signo indicando um período
de movimentado nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
Tome cuidado com atitudes impulsivas,
respire antes de agir ou reagir. Deixe as
discussões para outro dia.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
seu signo, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
aumento da energia vital e de
cuidados com os excessos. O período pode
trazer aumento da ansiedade e da
impulsividade, portanto, respire muito
antes de agir ou reagir.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
intenso movimento,
especialmente no trabalho. O dia pede
organização e método, caso contrário, você
não vai conseguir dar conta dos
compromissos. Exercícios físicos são
recomendados.

Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
nervosismo e certa
instabilidade emocional. É um tempo para
finalizar ciclos, com pessoas e situações que
já não fazem mais sentido. Período ótimo
para dedicar-se a atividades que melhorem a
saúde integral.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
movimento intenso na vida social, mesmo
que seja através das redes. nesta fase, que
dura poucos dias, um romance meio
maluco pode começar, mas pode ser
passageiro.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
movimento intenso na vida social, mesmo
que seja através das redes. Se estiver
envolvido com uma equipe de trabalho,
coloque, sem medo, suas ideias
inovadoras.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
maior envolvimento com
atividades domésticas e com familiares.
Você estará mais agitado e voltado para
sua casa e família. Os trabalhos em home
office prometem grande produtividade.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
intensa atividade no trabalho.
A energia é ilimitada, portanto, você precisa
tomar cuidado com os excessos. Procure
refletir antes de agir, pois há risco de você
atropelar pessoas importantes ao seu
crescimento.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
movimento intenso, com
muitas atividades no trabalho e na vida
pessoal. Você está mentalmente agitado; as
ideias fervilham em sua cabeça. Ótimo dia
para colocar as leituras em dia.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Escorpião, recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
indicando um período de
intensa atividade mental e
intelectual, com maior envolvimento nos
estudos, especialmente os que envolvem
um caminho espiritual. É possível que você
decida por uma nova filosofia de vida.

Abraço especial ao ilustre aniversariante
Luiz Jorge da Cunha que celebra data nova
recebendo o carinho dos familiares e amigos.
Que Deus em sua infinita bondade lhe
presenteie com um ano repleto de conquistas,
saúde e muito amor. Na foto com a esposa.

Uma semana regada de coisas boas a Luciane Castrillon por mais
um ano de vida, ela que festejou no aconchego do lar, recebendo o
carinho especial da família e rol de amigos. Que essa data possa ser
celebrada sempre com saúde, amor e realizações. Felicidades mil!

Felicitações a linda Vivian
Rondon pela passagem do
seu natalício. Que esse
novo ano seja repleto de
alegrias, saúde e
prosperidades ao lado de
sua família. Parabéns!!!

***********

Vivas ao querido amigo José Ricardo
Menacho que comemora mais um ano de
vida e recebe o carinho dos alunos, amigos,
colegas e familiares. Que sua vida seja
constantemente presenteada com bons e
felizes momentos.

