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pela pasta explicou que foram 
coletados em seis dias do serviço 
193 toneladas de materias entre 
recicláveis como plástico, 
papelão, caixa de leite e suco, 
garrafa pet, vidro entre outros 
resíduos volumosos. 

Ela também explicou que 
os primeiros dias de mutirão na 
área  cent ra l  servi ram de  
treinamentos para a equipes que 
participaram das coletas dos 
materiais, e que em breve será a 
vez dos bairros seguindo um 
cronograma que conta com 
diversos outros serviços. 
“Essa ação será contínua através 
de diversos serviços ofertados e 
percorrerá todos os bairros de 
Cáceres. 

A cada ação de mutirão 
realizado pela Autarquia serão 
ofertados a comunidade uma 
gama de outros serviços.   

20% ou mais dos casos de óbitos 
comparando a semana finalizada 
com duas semanas anteriores, 
segundo Instrumento de Avaliação 
de Risco para a  Covid-19 
(Conass /Conasems) .  Até  o  
fechamento da semana 6 (que vai de 
7 a 13 de fevereiro), a proporção de 
óbitos apresentou um acréscimo de 
9% na região Oeste. 
TESTES POSITIVOS  - No que 
se refere ao indicador que avalia 
porcentagem de testes positivos nos 
últimos 14 dias, a região Oeste está 
classificada como elevadíssimo 
risco de transmissão nas escolas. 
Conforme se observa no gráfico, a 
proporção de 34% de número de 
exames positivos se enquadra na 
categoria vermelho da classificação 
proposta pela Fiocruz. Se esse valor 
estiver maior que 10% deve ser 
enquadrado como “elevadíssimo 
risco de transmissão nas escolas”. 

Além dos indicadores 
primários relacionados à taxa de 
contágio do vírus e capacidade de 
testagem pelo sistema de saúde, os 
pesquisadores dizem que é 
importante analisar também a 
capacidade da escola  para  
imp lemen ta r  5  e s t r a t ég i a s  
principais de mitigação. 
São elas: Uso correto e constante 
de máscara; Distanciamento social 
o máximo possível; Higiene 
Respiratória e das mãos; Limpeza e 
desinfecção do ambiente e 
Rastreamento de contatos em 
colaboração com os departamentos 
de saúde locais. “Basear-se na 
premissa de que esse retorno não 
vai gerar aumento do número de 
casos de Covid-19, sem a devida 
contextualização do panorama 
epidemiológico local, constitui-se 
u m  r i s c o ” ,  a v a l i a m  o s  
pesquisadores. 

período de pelo menos 7 dias. 
Observou-se uma tendência de 
queda na Taxa de Contágio nas 
últimas semanas e o valor taxa de 
contágio encontra-se abaixo de 1, 
na região. Entretanto, os números 
podem estar  subest imados.  
“Atualmente, seja por sobrecarga 
d o s  s e r v i ç o s  o u  q u e s t õ e s  
organizacionais, muitos casos ainda 
não foram registrados, mascarando 
as análises”, avaliou a enfermeira 
Antonia Maria Rosa, professora da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, com doutorado em 
Ciências da Saúde. 
C A P A C I D A D E  D E  
INTERNAÇÃO  - Os leitos 
pediátricos para Covid-19 estão 
concentrados em Cuiabá, sendo 
necessária transferência dos casos 
que demandam internação. Nesta 
semana (15/02), dentre os 15 leitos 
disponíveis de UTI pediátrica no 
estado de Mato Grosso, 3 estavam 
bloqueados e 6 estavam ocupados 
(50% de taxa de ocupação). 

No interior, 100% dos leitos 
de UTI adulto e 100% dos leitos 
clínicos estavam ocupados nesta 
mesma data, no único hospital da 
região Oeste que atende Covid-19, 
localizado em Cáceres. “Diante da 
lotação de leitos, os pacientes que 
necessitarem de internação, 
deverão ser encaminhados para 
referências em outras regiões como 
o Hospital Vale do Guaporé 
localizado em Pontes e Lacerda ou 
para Cuiabá”, disse Antonia Maria 
Rosa. Ou seja, a região não atende 
ao critério para liberação das 
escolas quanto à disponibilidade de 
ao menos 25% dos leitos. 
NÚMERO DE ÓBITOS  - Para 
ser incluído na faixa verde, 
considerada como de risco muito 
baixo, deve haver uma redução de 

e s q u i s a d o r e s  d a  PUniversidade do Estado de 
Mato Grosso (Unemat) e do 

Escritório Regional de Saúde de 
Cáceres divulgam nota técnica 
conjunta, em que avaliam dados de 
Covid-19 na região de Cáceres, 
considerando os parâmetros 
propostos pela Fiocruz.  

O documento apresenta um 
conjunto de indicadores, que vão 
desde a capacidade de atendimento 
do sistema de saúde e o perfil 
epidemiológico (como transmissão 
comunitária, taxa de contágio, 
disponibilidade de leitos, redução 
de óbitos, taxa de positividade). 

A análise foi realizada para 
Cáceres e os 12 municípios que 
integram a região Oeste de Mato 
Grosso. Entretanto, o material pode 
nortear estudos semelhantes para 
diferentes locais. A nota técnica foi 
desenvolvida por uma equipe 
multidisciplinar, que inclui 12 
pesquisadores das áreas de 
Enfermagem, Biologia e Farmácia, 
e integram o projeto de pesquisa 
intitulado “Covid-19: cenário na 
região Oeste de Mato Grosso”, 
institucionalizado pela Unemat. 
Indicadores de Avaliação 
R E D U Ç Ã O  D A  
T R A N S M I S S Ã O  
COMUNITÁRIA  - Essa analise 
considera o número de casos de 
Covid-19 na Região Oeste de Mato 
Grosso por 100 mil habitantes nos 
últimos 14 dias, de acordo com a 
data de notificação. 
TAXA DE CONTÁGIO  - A taxa 
de contágio é a capacidade de um 
caso positivo contaminar outras 
pessoas. Ela é expressa pelo valor 
de R0 e deve ser inferior a 1, 
chegando a um ideal de 0,5 (quer 
dizer, cada pessoa contaminada 
transmitiria a menos de um), por um 

Estamos todos em busca de uma 
c i d a d e  m a i s  b o n i t a  e  
ambientalmente correta para se 
viver melhor e, para isso, pessoas 
de atitudes são necessárias.”; 
pontuou Aparecida. 
  Outras ações foram 
realizadas como: coleta de 
resíduos volumosos (moveis, 
colchão, fogão, geladeira). 
 Foram ofertados serviços 
de capinação e varrição das vias 
públicas do roteiro desse mutirão. 

Maria Aparecida ainda 
destacou que o ator principal 
deste evento é o cidadão que tem 
feito bem sua parte e pediu para 
que a sociedade continuasse 
abraçando a ideia que é tão 
i m p o r t a n t e  p a r a  o  
desenvolvimento sustentável do 

município. 
“Precisamos que os 

munícipes se engajem no projeto, 
e que nos ajudem para que o 
projeto tenha sua real efetivação 
atingida”, reforçou.  

Outro ponto destacado foi 
a atenção dos cacerense aos dias 
de coleta para cada região da 
cidade, e que serão divulgados 
por meio de panfletos, e pelos 
órgãos de imprensa do município. 

F o r a m  c o l e t a d a s  9  
toneladas somente de matérias 
recicláveis e 4 toneladas de 
volumosos ,  a lém de  180 
toneladas de outros materiais.  

O Mutirão Folia de 
Limpeza contou com a parceria 
com a Secretaria Municipal de 
Infraestrutura e Logística. sobre a Mutirão Folia de Limpeza 

implantado na cidade no mês de 
fevereiro.  
 No balanço, a responsável 

iretora da Autarquia DÁguas do Pantanal, 
M a r i a  A p a r e c i d a  

Nepomuceno, fez um balanço 

BALANÇO

Com mutirão, Águas do Pantanal recolhe 193 
 toneladas de lixo na área central de Cáceres 

Ação de limpeza será contínua e percorrerá todos os bairros de Cáceres. 

Assessoria 

Mutirão aconteceu no período de 17 a 23 de fevereiro    
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PESQUISA

Pesquisa da Unemat avalia dados  
de Covid-19 na região de Cáceres 

 Danielle Tavares 

 carro usado pelos Opoliciais investigados 
pelo desaparecimento do 

pedreiro Rubson Farias dos 
Santos, de 28 anos, em Cáceres, 
no dia 29 de janeiro, passa por 
perícia.  Seis policiais militares 
foram afastados das atividades 
operacionais e passaram a atuar 
em funções administrativas após 
o desaparecimento de Rubson. 

A  P o l í c i a  M i l i t a r  
informou que os suspeitos e as 
testemunhas foram ouvidas no 
i n q u é r i t o  a b e r t o  p e l a  
corregedoria.  Já a Polícia Civil 
disse que existe uma investigação 
em andamento, que solicitou a 
perícia da viatura que teria sido 
usada pelos policiais, mas que ela 
ainda não foi concluída. 

Durante a perícia, será 
verificado pelo GPS o trajeto do 
v e í c u l o  n a  d a t a  d o  

desaparecimento. Todas as 
medidas adotadas são do 
conhecimento do comandante 
geral da PM e estão sendo 
acompanhadas por equipe da 
Corregedoria Geral da PMMT. 

A família do pedreiro 
r e g i s t r o u  u m a  d e n ú n c i a  
informando que Rubson foi 
espancado por policiais militares, 
do setor de Gratificação de 
Atividade Policial Militar (GAP), 
e retirado de casa inconsciente no 
final do mês passado. 

À época, familiares e 
vizinhos que testemunharam a 
ação da polícia tentaram intervir, 
mas foram impedidos pelos 
policiais.  A família divulgou 
fotos e informações do caso nas 
redes sociais para tentar localizá-
lo, no entanto, ainda não há 
informações sobre o paradeiro de 
Rubson. 

Pedreiro ainda está desaparecido    
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POLÍCIA

Carro usado por policiais no desaparecimento 
 de pedreiro em Cáceres passa por perícia 

Num mundo cada vez mais 
propenso a violência, como se não bastasse 
o pandemônio da pandemia, nervos à flor da 
pe le ,  ampl iação  in jus t i f i cada  da  
proliferação legal (legal), de armas, 
ameaças à segurança dos cidadãos, até 
mesmo das mais altas autoridades e 
instituições, ao direito do Estado e estado de 
direito, uma tênue, porém importante luz se 
faz brilhar no fim do túnel. O introito, se faz 
necessário e tem um motivo especial para o 
bate-papo de hoje neste espaço democrático 
do seu Correio Cacerense.

Trocando em miúdos e indo logo ao 
assunto, este motivo tem nome, com 4 letras, 
assim como Vida e Amor, se traduz: Juba, 
que mais uma vez incentiva este amor à vida, 
pela leitura num projeto voltado aos seus 
colaboradores. 

Conforme o release do assessor de 
imprensa do grupo Esdras Crepaldi, o Juba 
neste projeto, libera o porte e a posse de 
livros de um acervo de mais de 400 obras, 
ampliando assim o universo dos 
colaboradores, óbvio, com as devidas 
cautelas da época, inclusive a quarentena de 
15 dias pós-devolução para entregar a novo 
leitor. Com este projeto, Myrko além de 
incentivar o salutar vício da leitura, ajuda a 
descontrair o tempo maçante dos repousos 
domiciliares na pandemia. 

Só pra ilustrar no binômio 
contraditório Livros-Armas, nos escudamos 
no Professor Gabriel Perissé, que sobre o 
assunto, afirma que quem se arma de livros, 
se livra das armas, haja vista o livro ser 
antídoto de armas, que pode e deve estar 
sempre ao alcance de todas as mãos. 

No mesmo foco acrescentamos até 
mesmo pela formação de  berço e 

experiencia dos bancos de faculdade, que 
para ler um livro é preciso caprichar na 
pontaria, pois mesmo o alvo sendo 
desconhecido, quem lê acerta sempre o alvo. 
Numa descrição meio simbólica, podemos 
afirmar que a munição do livro é as letras, 
que bem calibradas nunca negam fogo. E, 
concluímos com a tirada de letra da 
pedagoga Adele Prado: "quem lê um livro, 
se livra de vários problemas". 

Então, amigos, numa era de 
sobressaltos pandêmicos, ameaçando a 
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Não é natural trabalhar tanto para ter 
uma vida de fome. Não é natural ter gente 
dormindo na rua e automóveis protegidos em 
garagens, gente passando fome de um lado e 
comida estragando do outro. Não é natural que 
milhares de casas estejam desocupadas 
aguardando quem possa pagar aluguel enquanto 
há crianças sem teto, ou que remédios feitos pra 
salvar vidas sirvam somente a quem pode 
comprá-los. Não é natural que crianças negras 
morram baleadas pela polícia assassina sob o 
pretexto de garantia de segurança. 

Banalizar isso significa rebaixar nossos 
sentidos, normalizar a desvalorização humana e 
a violência que impõe o que chamam de ordem, 
ou normalidade, em nome do dinheiro. Não 
bastasse a tragédia do “normal”, agora querem 
nos fazer naturalizar o "novo normal". Sair na 
rua é um risco de vida, mas ninguém liga: é o 
novo normal. 

Pessoas estão morrendo em alas de 
hospitais por falta de oxigênio, mas todo mundo 
vai morrer um dia: é o novo normal. Mais de 220 
mil pessoas já morreram por causa da Covid-19, 
mas o comércio não pode fechar: é o novo 
normal. O governo não tem dinheiro para 
comprar vacina, mas tem para comprar 
deputado: é o novo normal. 

E o presidente, especialista em matar, 
em meio à pandemia defende o direito à arma em 
vez da vacina: novo normal. Mulheres isoladas 
junto aos seus algozes, morrendo aos milhares, 
vítimas da violência enquanto tentam se 

proteger do vírus: novo normal. Meses de 
cortina de fumaça que ofuscam o sol e cheiram à 
morte da fauna e da flora: cheiro de novo 
normal. Deputados que escondem dinheiro nas 
nádegas: super novo normal. Negacionista 
furando a fila da vacina enquanto profissionais 
na linha de frente de atendimento trabalham sem 
vacina ou equipamento de proteção: tudo é o 
novo normal! 

É o novo normal também defender o 
retorno das aulas presenciais de forma descolada 
da defesa da vacinação dos profissionais, 
mesmo que as escolas sejam lugares de 
propagação do vírus. Há ainda aqueles que 
normalizam o ensino remoto na pandemia - 
mesmo que nas disciplinas virtuais, mil caiam de 
Covid-19 à direita e outros mil caiam pelas 
péssimas conexões de internet à esquerda. Dos 
que sobraram, poucos absorverão o conteúdo. É 
o novo normal. Mas veja, seu Zé, que acabaram 
com o seu carnaval! 

O novo normal é a normalização da 
barbárie! É a subordinação de qualquer saída 
racional e planificada da humanidade de sua 
crise civilizatória para subordinar a vida à 
irracionalidade da ampliação de lucros do 
mercado. Normalizemos as soluções dos nossos 
problemas à luz da razão, da ciência e da justiça! 
Fome se mata dando de comer: pois que se dê 
alimento ao povo! Comida se produz semeando 
a terra e colhendo: que se distribuam terras ao 
povo! 

Nenhum ser humano deve ser reduzido 
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DEFESA DA MULHER
A vereadora Mazéh Silva em uma de suas 
indicações ao executivo, requereu a criação 
de uma Casa de Acolhimento para mulheres 
e meninas vítima de violência doméstica em 
Cáceres.  Indicação aprovada por  
unanimidade pelos parlamentares e 
justificada pelos inúmeros conflitos 
familiares em decorrência ao isolamento 
social, onde as mulheres permanecem em 
convivência com seus agressores no lar por 
mais tempo.  

SELETIVO SAÚDE
A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), 
lançou o Processo de Seleção Simplificada 
nº 001/2021, que visa à contratação 
emergencial e temporária de 278 
profissionais para oito hospitais estaduais 
que realizam o tratamento da Covid-19. As 
vagas são para os cargos de médicos, 
enfermeiros, técnicos de enfermagem, 
psicólogos, fisioterapeutas, assistentes 
sociais e técnicos de laboratório. De acordo 
com o Edital, as inscrições iniciaram em 19 
de fevereiro exclusivamente pela internet e 
ficarão abertas pelo período de 30 dias. No 
ato da inscrição, é obrigatório a 
ap re sen tação  de  documen tos  de  
identificação, currículo, Diploma de 
Conclusão do Curso e inscrição no 
Conselho de Classe compatível à formação 
profissional.  

FEBRE AFTOSA
Mais uma etapa de vacinação de Febre 
Aftosa é terminada com alto índice de 
animais vacinados. Desde 2007, as etapas 
de vacinação envolvendo bovinos até 24 
meses têm alcançado índices de vacinação 
superiores a 99%, verif icando-se 
homogeneidade entre as regiões do Estado. 
De acordo com o Instituto de Defesa 
Agropecuária de Mato Grosso, em 
novembro de 2020, foram vacinados 
14.664.812 bovinos e bubalinos, o que 
corresponde a 99,8% dos animais foco 
dessa etapa. Para César Miranda, secretário 
de Estado de Desenvolvimento Econômico 
de MT, a baixa inadimplência é resultado de 
incessantes trabalhos de divulgação, 
educação sanitária, fiscalização e 
fundamental apoio dos produtores rurais.  

IMPOSTO DE RENDA I
A partir do próximo mês, o contribuinte terá 
de cumprir a obrigação anual de prestar 
contas ao Leão. O prazo da entrega anual da 
Declaração do Imposto de Renda Pessoa 
Física 2021 (ano-base 2020) ainda não foi 
anunciado pela Receita Federal. Caso seja 
mantido o padrão dos últimos anos, o 
documento deverá ser enviado entre 1º de 
março e 30 de abril. A Receita Federal 
também não anunciou as regras para a 
declaração deste ano. No entanto, sem 
perspectiva de correção da tabela do 
Imposto de Renda, a entrega será 
obrigatória para quem recebeu acima de R$ 
28.559,70 em rendimentos tributáveis em 
2020 (o equivalente a um salário acima de 
R$ 1.903,98, incluído o décimo terceiro). 

IMPOSTO DE RENDA II
Também deverá entregar a declaração quem 
tenha recebido rendimentos isentos acima 
de R$ 40 mil em 2020, quem tenha obtido 
ganho de capital na venda de bens ou 
realizou operações de qualquer tipo na 
Bolsa de Valores, quem tenha patrimônio 
acima de R$ 300 mil até 31 de dezembro do 
ano passado e quem optou pela isenção de 
imposto de venda de um imóvel residencial 
para a compra de um outro imóvel em até 
180 dias. 

à condição de animal vivendo desabrigado na 
rua: que se garantam casas ao povo! E se o povo 
quer carnaval, vacina neles! Toda vida é 
imprescindível e nenhuma pessoa deve ficar à 
mercê da infecção por coronavírus. Que o SUS 
receba recursos, produza e distribua a vacina em 
massa para todos! Quero normalizar a 
compreensão de que todos aqueles que votaram 
e defenderam a retirada de recursos e a 
precarização dos serviços públicos em plena 
pandemia são assassinos. Que os negacionista 
que interditam a vacinação em massa e 
provocam mortes só podem ser tratados como 
genocidas criminosos. 

Que racismo, machismo, lgbtfobia e 
demais discursos de ódio não são opiniões, e que 
a liberdade de expressão jamais poderá ser 
tolhida. Quero normalizar a compreensão de que 
a pandemia nos coloca como única saída a 
promoção de saúde coletiva, e que isso é um 
sinal de que a liberdade também só se torna um 
sonho palpável se construída em coletivo. Não 
naturalizemos o novo normal - a barbárie -, para 
não deixarmos rebaixar o horizonte dos nossos 
sonhos de construção de utopias a partir dos 
tempos sombrios que vivemos hoje. Não 
deixemos que as sombras ofusquem nossos 
olhos! Podemos olhar além e ver que no 
horizonte há uma luz brilhando e nos chamando. 
_
__***Lélica Lacerda é professora do 
Departamento de Serviço Social da UFMT e 
diretora da Adufmat-Ssind. 
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descontração do repouso cotidiano nos 
intervalos laborativos, o projeto de leitura 
do Grupo Juba destinado aos zelosos 
colaboradores, vem em boa hora, recebendo 
nota 10 de aprovação, sobretudo, pela 
precaução da quarentena de volumes pós-
devolução/nova liberação. 

Acertou no Alvo, sem dúvida, daí, o 
nosso registro num comparativo Armas-
Livros, extremos entre Morte e Vida, 
prevalecendo a segunda opção nos projetos 
que priorizam amor e paz, com sabedoria. 

Acertando no Alvo 

Novo normal? 
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 município de Cáceres, Ovoltou para a bandeira 
vermelha por causa do 

alto risco de contágio do novo 
coronavírus. Com a mudança, 
divulgada nesta quinta-feira (25), 
a prefeitura convocou uma 
reunião extraordinária com o 
Comitê de Enfrentamento a 
Covid-19 para adoção de novas 
medidas.  

A reunião está marcada 
para hoje as 8 horas pela 
plataforma Zoom. A convocação 
foi em virtude da atualização dos 
dados os quais indicam um 
aumento vertiginoso no número 
de casos, bem como da mudança 
de fator de risco que estava baixo, 
saltando para alto.  

Aliado a essa condição, 
Cáceres está com 100% dos leitos 
de UTI ocupados e com 196 casos 
ativos. Essa explosão já se era 
e s p e r a d a ,  m e d i a n t e  a s  
aglomerações e o não uso da 
máscara por grande parcela da 

Xavantina, Sorriso, Barra do 
Garças, Poconé, Cáceres, Pontes 
e Lacerda, Nova Mutum e 
Cotriguaçu. 

Ainda de acordo com 
informações do Boletim, outras 
25 cidades foram classificadas na 

população.   
No  Es tado  f iguram 

também na lista com alta 
classif icação de r isco os 
m u n i c í p i o s  d e  C u i a b á ,  
Rondonópolis, Várzea Grande, 
Primavera do Leste, Sinop, Nova 

além do companheirismo presente 
nos clubes de Rotary, são as ações 
que somada a união de cada 
associado se tornam grandes 
fazendo a diferença na vida de 
muitas pessoas. Washington Calado 
Barbosa em seu discurso carregado 
de amor pelo Servir destacou o 
trabalho desenvolvido pelo Rotary 
ao longo dos 116 anos.  

A i n d a  e m  a l u s ã o  a o  
aniversário, foi entregue aos 
presentes na reunião, um panfleto 
com a história do Rotary desde a sua 
fundação.   Para a presidente, a 
reunião foi um momento não só 
festivo, mas de muito aprendizado, 
pois a história do Rotary é marcada 
por acontecimentos ímpares com 
longo histórico de trabalhos sociais, 
atendendo às necessidades de suas 
comunidades no mundo todo.  

“Estar presidente de um 
clube de Rotary, significa muito 
trabalho, mas também muito 
aprendizado e satisfação em poder 
transformar vidas através dos 
projetos e ações pelo bem comum” 
conclui Rosane.  

eferência mundial  em Rserviços humanitários, o 
R o t a r y  I n t e r n a t i o n a l  

celebrou 116 anos de fundação, com 
semana marcada por grandes 
celebrações nos mais de 30 mil 
clubes de Rotary espalhados pelo 
mundo. 

O Rotary é o mais antigo 
clube de serviço, que tem como 
objetivo promover a Paz mundial e 
através de suas ações, busca 
melhorar a qualidade de vida das 
pessoas, apoiando as atividades 
humanitárias. Entre as ações 
patrocinadas pelo Rotary, a maior e 
mais abrangente a nível mundial é o 
combate a poliomielite que visa a 
erradicação da doença no mundo. 

Os clubes de Rotary em 
Mato Grosso celebraram a data com 
a expansão da família Rotária, 
cumprindo o desafio lançado pela 
equipe de expansão lideradas pela 
Governadora Brígida Maria Fischer 
e pelo Governador Washington 

Calado Barbosa, de presentear o 
Distrito com novos associados. 
Nesse contexto o Rotary Club de 
Cáceres, presidido pela empresária 
Rosane Michelis Saravy, se fará 
presente na posse virtual marcada 
para este sábado,27, onde estará 
empossando oito novos associados.  

Além da aprovação dos 
novos associados, o RC de Cáceres 
celebrou a data com reunião festiva 
em sua sede, onde os companheiros 
compartilharam um pouco da 
história de Rotary e muito 
c o m p a n h e i r i s m o ,  e s s ê n c i a  
f u n d a m e n t a l  d o  c l u b e .  N a  
oportunidade o companheiro Renato 
Rostey, primeiro Governador do 
Distrito 4440, relatou um pouco de 
sua trajetória, enaltecendo o trabalho 
desenvolvido com a união de todos 
em prol da comunidade. Pedro 
Oliveira, rotariano mais antigo do 
RC de Cáceres, com 54 anos 
dedicados ao Servir, expressou aos 
companheiros que sua motivação 

Nas últimas 24 horas, 
foram notificadas 1.975 novas 
confirmações de casos de 
coronavírus no Estado. Dos 
248.444 casos confirmados da 
Covid-19 em Mato Grosso, 
8.799 estão em isolamento 
domiciliar e 232.678 estão 
r e c u p e r a d o s ,  3 7 0  e s t ã o  
internados em UTIs públicas e 
343 em enfermarias públicas. 

A taxa de ocupação está 
em 83,90% para UTIs adulto e 
em 39% para enfermarias 
adulto. 

categoria de risco moderado para 
a Covid-19. São elas: Alta 
Floresta, Juruena, Confresa, 
Carlinda, Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Paranatinga, Colíder, 
Tangará da Serra, Paranaíta, 
Mirassol D'Oeste, Peixoto de 
Azevedo ,  Al to  Aragua ia ,  
Brasnorte, Arenápolis, Campo 
Novo do Parecis, Lucas do Rio 
Verde, Chapada dos Guimarães, 
Juara, Canarana, São Félix do 
Araguaia, Sapezal, Marcelândia, 
Conquista D'Oeste, Glória 
D'Oeste e Serra Nova Dourada. 

Marcos Ribeiro, vereador 
p o r  C á c e r e s ,  e x p r e s s o u  
agradecimentos a todos que 
apoiaram a Chapa e destacou que 
farão uma UCMMAT nova, 
moderna e eficiente.  Bruno Rios, 
agradeceu pela confiança e 
reforçou que vai trabalhar pela 
unidade do legislativo.  

O  a tua l  p r e s iden t e ,  
vereador Edcley Coelho agradeceu 
os 298 votos recebidos, e disse que 
entregará o cargo de cabeça 
erguida, com a certeza de um 
trabalho transparente e que 
resgatou a imagem da UCMMAT. 
Ao final parabenizou a nova 
diretoria desejando sucessos. 

A posse da nova Mesa 
Diretora está prevista para a 
próxima quarta-feira (03).

 om uma diferença de apenas C13 votos ,  a  chapa 1,  
encabeçada pelos vereadores 

Bruno Rios e Marcos Ribeiro foram 
eleitos para comandar a União das 
Câmaras Municipais do Estado de 
Mato Grosso – UCMMAT, pelos 
próximos dois anos.  

Numa disputa acirrada, a 
chapa vencedora obteve 311 votos 
contra 298 do atual presidente, 
vereador por Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Edcley Coelho.   De 
acordo com a comissão eleitoral, a 
pleito aconteceu de forma tranquila, 
não sendo registrada nenhuma 
ocorrência. Dos 1.404 vereadores de 
Mato Grosso, apenas 837 estavam 
a p t o s  a  v o t a r,  d e s s e s  6 1 0  
compareceram as urnas, foi 
registrado apenas 01 voto nulo.  

COVID-19

Risco alto de contaminação em Cáceres, Prefeitura e  
Comitê se reúnem para definição de novas medidas 

A reunião está marcada para hoje as 8 horas pela plataforma Zoom 

Da Redação 

Reunião definirá novas medidas   

Foto: Divulgação

CELEBRAÇÃO

Rotary Club de Cáceres comemora os 116 
 anos de serviços humanitários no mundo 

Da Redação 

Reunião Festiva em comemoração aos 116 anos do RI    

Foto: JCC

SOB NOVA DIREÇÃO

UCMMAT será presidida pelos vereadores Bruno  
Rios de Várzea Grande e Marcos Ribeiro de Cáceres  
Da Redação 

Vereador Marcos Ribeiro, eleito vice-presidente UCMMAT    

Foto: Divulgação
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de delito. 
A  j u í z a  t a m b é m  

regulamentou, por meio de uma 
portaria, visita virtual aos detentos, 
durante 15 dias, enquanto ocorre a 
apuração dos fatos. 

 Primeira Câmara de Direito APúblico e Coletivo do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso negou 

provimento ao recurso de apelação 
interposto pelo Estado contra sentença 
favorável ao Ministério Público, que 
impôs ao poder público a obrigação de 
substituir materiais obsoletos e 
inadequados da cozinha do Serviço de 
Nutrição e Dietética (SND) do Hospital 
Regional de Cáceres. Conforme a 
decisão da 4ª Vara Cível da comarca, o 
Estado deve adquirir utensílios como 
vasilhas plásticas, panelas de alumínio 
batido, escumadeiras, equipamentos 
como picador de legumes com tripé, 
multiprocessador de alimentos, extrator 

s Amigos do Bem e Cia Opromovem no próximo dia 
13 de março, a partir das 08 

horas, na APAE de Cáceres, o Bazar 
Solidariedade na Pandemia. 
Segundo os amigos do bem, a   
sociedade vive momentos de muita 
fragilidade, onde a solidariedade se 
tornou uma forma de amenizar 
muitos impactos, onde voluntários 
têm se mobilizado cada vez mais 
para ajudar pessoas e instituições 
filantrópicas que passam por 
necessidades. 

“Mais uma vez, vamos 
estender as mãos para a APAE de 
C á c e r e s ,  r e a l i z a n d o  n o s s o  
tradicional Bazar. Um evento que vai 
comercializar roupas, calçados e 
acessórios, e tudo que for arrecadado 
neste dia será revertido a APAE, que 
prec i sa  de  mui ta  a juda  da  
comunidade”, destacam os Amigos 
do Bem e Cia. 

Eles observam que por 
estarmos em tempo de pandemia, 
todas as normas de segurança 
sanitárias e protocolos serão 
aplicados.  “Organizaremos o 

evento higienizando as peças, 
autorizando um número limite de 
pessoas por vez no ambiente da 
comercialização das peças, a 
disponibilização de álcool em gel, o 
distanciamento das pessoas e a 
obrigatoriedade do uso de máscara 
são medidas que serão adotadas por 
nós”, informam os Amigos. 

Os produtos que serão 
comercializados são doações de 
p e s s o a s  e  e m p r e s á r i o s  d a  
comunidade.    Para a Diretora da 
APAE de Cáceres, Fabiana Doro, a 
ação voluntária vai ser de grande 
valia, pois a pandemia mudou a 
rotina da escola e que neste momento 
esta ajuda será substancial para a 
manutenção da instituição. 

 “A APAE de Cáceres é 
muito importante, pois presta 
relevantes serviços às pessoas com 
deficiência e à sociedade cacerense, 
passa por um momento difícil, e este 
Bazar realizado pelos Amigos do 
Bem e Cia, vem em boa hora. 
Precisamos da ajuda e participação 
da população”, observa Fabiane. 
(Colaborou Esdras Crepaldi) 

de suco, liquidificadores industriais, 
liquidificador doméstico, mixer para 
alimentos, banho maria para o lactário, 
micro-ondas, câmara fria e freezer.     

A ação civil pública foi 
proposta pela 1ª Promotoria Cível de 
Cáceres a fim de compelir o Estado de 
Mato Grosso a adequar as instalações e 
prestar um serviço seguro, contínuo e de 
qualidade aos pacientes, acompanhantes 
e colaboradores. Após decisão favorável 
ao MPMT, em que foram julgados 
procedentes os pedidos veiculados na 
inicial, o requerido recorreu alegando 
que as falhas encontradas não 
configuram uma situação excepcional 
ou grave violadora do mínimo 

existencial, não se justificando a 
intervenção do Poder Judiciário.      

Contudo, a desembargadora 
Helena Maria Bezerra Ramos, relatora 
do processo em segunda instância, 
consignou que “a ausência de 
equipamentos adequados é tamanha que 
func ioná r io s  do  se to r  t r azem 
equipamentos de sua residência para 
ajudar no SND, como por exemplo, 
liquidificadores para bater alimentos 
destinados aos pacientes que fazem uso 
de dietas líquidas”. Conforme a 
magistrada, “o direito fundamental à 
saúde ainda está inserido no conceito de 
'dignidade humana', previsto no inciso 
III do artigo 1º da Constituição Federal, 
e não há como se falar em dignidade se 
não houver condições mínimas de 
garantia da saúde do indivíduo”.      

Para a relatora, “o dever do 
Estado não se restringe apenas a 
organizar as políticas públicas que 
visem a combater ou prevenir a 
população da propagação de doenças, 
mas também de promover um 
atendimento digno nas unidades de 
saúde mantidas pelo Poder Público, 
nelas incluídas as alimentações 
f o r n e c i d a s  a o s  p a c i e n t e s ,  
acompanhantes e servidores da 
instituição”. 

A desembargadora destacou 
ainda que “o conjunto probatório deixa 
claro que o apelante se omitiu em seu 
dever constitucional de garantir aos 
pacientes internados a alimentação 
adequada, que se apresenta tão relevante 
ao seu quadro clínico como a 
administração de medicamentos”.  

SUSPEITA

Cadeia Pública da Cáceres é investigada  
após denúncias de maus-tratos e tortura 

As autoridades têm conversado e colhido depoimentos dos presos 

Assessoria 

 Justiça de Mato Grosso Adeterminou uma inspeção na 
Cadeia Pública de Cáceres, a 

250 km de Cuiabá, após receber 
denúncias de tortura e maus tratos a 
12 presos. Segundo relatos, estão 
ocorrendo dentro da unidade 
agressões físicas, verbais, ameaças, 
entre outros, sem que tenha havido 
qualquer ato de indisciplina dos 
presos. 

A juíza responsável pela 
decisão, Helicia Vitti Lourenço, 
determinou o inquérito policial para 
investigar as denúncias. Além disso, 
determinou uma visita e inspeção 
feita pela comissão da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), a 
Defensoria Pública, o Ministério 
Público Estadual e os Direitos 
Humanos. As autoridades têm 
conversado e colhido depoimentos 
dos presos. A magistrada também 
pediu as imagens de segurança dos 
dias 8 e 14 de fevereiro, com 
imagens de todas as câmeras dos 
sistemas, inclusive da quadra 
esportiva, banho de sol, salas de 

aulas, Bloco 01, Ala D e Cela 7. 
A s  i m a g e n s  s e r ã o  

encaminhadas ao Ministério Público 
e polícia, para auxiliar nas 
investigações. Os doze presos 
devem passar por exames de corpo 

Juíza Helícia Vitti Lourenço   

Foto: TJMT

AÇÃO CIVIL

TJ mantém decisão que obriga Estado a substituir  
itens de cozinha do Hospital Regional de Cáceres 

Assessoria 

Estado deve adquirir utensílios e eletrodomésticos para o HRC 

 Foto: Montagem JCC

OPORTUNIDADE

Amigos do Bem e Cia promovem para a 
APAE o Bazar Solidariedade na Pandemia 
Assessoria 

Bazar acontecerá na sede da APAE  

Foto: Arquivo
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m sua segunda edição o EProjeto “Conte Comigo” 
s e r á  r e a l i z a d o  e m  

Cáceres hoje e amanhã, a partir 
das 19h 30, na Igreja Assembleia 
de Deus Belém, situada na 
Avenida Tancredo Neves, Jardim 
Padre Paulo. 
 De autoria do deputado 
e s t adua l  Th iago  S i lva  e  
coordenado pelo assessor Gabriel 
Tomás, o projeto tem como 

A programação faz parte 
do trabalho do deputado Thiago, 
que aborda a necessidade do 
debate sobre a saúde mental da 
população de Mato Grosso.  
“Criamos esse projeto pensando 
principalmente no futuro da 
juventude que precisa estar 
preparada emocionalmente para 
os desafios que nos são impostos 
tanto na vida social quanto na 
profissional. 

objetivo de orientar famílias de 
Mato Grosso sobre problemas 
sociais como ansiedade, falta de 
a u t o e s t i m a ,  d e p r e s s ã o  e  
insegurança.  

N e s s a  e d i ç ã o ,  o  
palestrante Pastor Joel Medina, 
de São Paulo, abordará os 
impactos que a ansiedade 
ocasiona na vida de crianças e 
jovens e a importância da 
inteligência socioemocional. 

Queremos expandir essas 
palestras para todo o Estado, pois 
irá fazer a diferença na vida das 
pessoas”, explicou o deputado. 

D e  a c o r d o  c o m  o  
coordenador Gabriel Tomás, a 
palestra é totalmente gratuita e o 
projeto está sendo desenvolvido 
dentro de um planejamento para 

trazer a melhor orientação 
possível para a juventude. 

O evento contará com 
medidas de distanciamento social 
e higienização de acordo com os 
padrões dos órgãos de saúde e é 
obrigatório o uso de máscara. 
Mais informações: (65) 98415-
1082. 

 Prefeitura Municipal ACáceres, por meio da 
Secretaria Municipal de 

A s s i s t ê n c i a  S o c i a l ,  e s t á  
realizando reforma e ampliação 
da Cozinha Comunitária Irmã 
Maria Estevão, com o objetivo de 
expandir o número de pessoas 
atendidas pelo equipamento 
público da política de Segurança 
Alimentar. 

Inaugurada em 2007, a 
Cozinha Comunitária está 
localizada no bairro Vila 
Mariana, Rua Rosauro Araújo 
Suzano.  Atividades como 
preparo, definição de cardápio e 
oferta equilibrada das refeições, 
s ã o  r e a l i z a d a s   c o m  
acompanhamento  de  uma 
n u t r i c i o n i s t a ,  s o b  
responsabilidade da Empresa 
contratada. 

O serviço pode ser 
acessado por qualquer munícipe 
pelo valor geral de R$ 7,28, e em 
específico para o público 
prioritário, a um valor de R$ 2,00 
cada refeição. A Cozinha 
comunitária é administrada pelo 
Poder Executivo Municipal, por 
meio da contratação de empresa 
especializada, após processo de 
licitação, pela qual os serviços 
são terceirizados. 
 E q u i p e s  t é c n i c a s ,  
vinculadas às unidades de 

Assistência Social (CRAS, 
CREAS, Acolhimento) realizam 
o atendimento, encaminham e 
acompanham as  f amí l i a s  
beneficiadas. 

A Secretária Municipal de 
Assistência Social, Fabíola 
Campos, informa que a reforma e 
ampliação está sendo custeada 
com recurso federal, e o projeto 
arquitetônico segue o modelo 
nacional. “A equipe técnica de 
engenheiros e arquitetos da 
Prefei tura acompanham o 
andamento da obra, para que ao 
finalizar, o atendimento na 
Cozinha Comunitária, seja 
ampliado de 50 (cinquenta), para 
cerca de 150 (cento e cinquenta) 
pessoas para permanência no 
local, seguindo todas as normas e 
diretrizes do governo federal e 
medidas de precaução no 
contexto da Covid-19”, disse. 

Para a Prefeita Eliene, 
“esta obra é um reconhecimento e 
incentivo do poder público no 
fortalecimento de políticas 
públicas de segurança alimentar 
em parceria com a rede sócio 
assistencial, principalmente 
nesse período de pandemia, com 
o fim do auxílio emergencial que 
o governo oferecia, as famílias 
têm a oportunidade de se 
alimentar com baixo custo e com 
qualidade nutricional”, afirmou. 

PALESTRA

Projeto Conte Comigo com foco em saúde 
mental acontece hoje e amanhã em Cáceres 

 Impactos que a ansiedade ocasiona na vida de crianças e jovens será tema da palestra

Redação c/ Assessoria 

Thiago Silva e Gabriel Tomás, idealizadores do projeto    

Foto: Henrique C.P. Braga

PELO SOCIAL

Prefeitura de Cáceres realiza reforma  
e ampliação na Cozinha Comunitária 
Assessoria 

Eliene durante visita de vistoria na obra   

Foto: Assessoria
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anos, que defendia o Atlético 
Catarinense (SC). 

Todos os atletas já estão 
regularizados no Boletim 
I n f o r m a t i v o  D i á r i o  d a  
Confederação Brasileira de 
Futebol e liberados para vestir 
a camisa do time na estreia do 
Campeonato Mato-grossense. 

O time da capital do 
Agronegócio estreia  no 
Estadual neste sábado, 27, às 
19h, diante do Sinop. 

O “clássico do Nortão” 
será no estádio Egídio Preima. 

O Sorriso também 
confirmou a contratação do  
goleiro Antônio Pedro,o 
'Pedrão', 24 anos. 

O jogador estava no 
Luverdense desde a temporada 
2019, e chegou a ser titular do 
LEC. 

 diretoria do Grêmio ASorriso confirmou a 
c o n t r a t a ç ã o  d o s  

atacantes Leonardo Henrique 
Riboldi, 24 anos, que jogava no 
Igrejinha (RS), e Marcos 
Vinícius Vieira, 20 anos, que é 
remanescente da últ ima 
temporada. 
 O goleiro Táles Caimã 
Wastowski, 24 anos, também 
defenderá o Lobo do Norte. Ele 
estava no União Luziense 
(MG). 

O meia Raphael Ribeiro 
Soares, 22 anos, que pertencia 
ao Jataiense (GO) também foi 
contratado. 

A diretoria também 
acertou a chegada do zagueiro 
Alexandro Hoelscher, 26 anos, 
que jogava pelo Passo Fundo 
(RS) e do lateral esquerdo 
Filipe Brunetto Duarte, 22 

 treinador do Luverdense OE d u a r d o  H e n r i q u e  
afirmou que depois de 

um período de treinamentos, dois 
amistosos, com duas vitórias — 1 
a 0 no Grêmio Sorriso e 3 a 1, no 
Sinop — a equipe está preparada 
para fazer um bom campeonato 

Mato-grossense. “Conseguimos 
colocar todo o time para jogar e 
todos corresponderam da melhor 
forma possível. A gente sabe que 
os jogos oficiais são diferentes e a 
competitividade é outra. 

Existe a ansiedade dos 
jogadores e outros fatores que 

CONTRATAÇÃO

Grêmio Sorriso confirma 6 reforços  
na CBF antes da estreia no Estadual 

Todos atletas já estão regularizados no Boletim   Diário da Confederação Brasileira de Futebol 

Luan Cordeiro/SN 

Grêmio estreia amanhã no Estadual   

Foto: Lucas Torres

AVALIAÇÃO

Luverdense está preparado para fazer um  
bom campeonato Estadual, diz treinador 

Altair Anderli/SN 

poderão influenciar, mas gostei 
muito da entrega que todos os 
jogadores tiveram durante a pré-
temporada” afirmou o treinador. 

Em relação a reforços, o 
comandante do Alviverde disse 
que ainda aguarda a chega de ao 
menos dois jogadores. “Nós 
tivemos a confirmação esta 
semana da contratação do 
atacante colombiano Neider 
Batalha, que vai nos ajudar muito, 
mas precisamos ainda de ao 
menos mais um jogador de 
velocidade e um lateral. 

A  d i r e t o r i a  e s t á  
empenhada em contratar esses 
reforços e tenho certeza que eles 
serão anunciados em breve” 
acredita o treinador. 

Para a partida de estreia 
contra o União de Rondonópolis, 
no sábado, no estádio Luthero 
Lopes, às 17h, o time está 
praticamente definido. A única 
dúvida é na lateral direita, onde o 
titular Robertinho está voltando 
de lesão e ainda não está 100% de 
suas condições físicas.

Treinador Eduardo Henrique  

Foto: Assessoria
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Diretora da Autarquia Águas do Pantanal, Maria Aparecida 
Nepomuceno, fez um balanço sobre a Mutirão Folia de Limpeza implantado na 
cidade no mês de fevereiro. No balanço, a responsável pela pasta explicou que 
foram coletados em seis dias do serviço 193 toneladas de materias entre recicláveis 
como plástico, papelão, caixa de leite e suco, garrafa pet, vidro entre outros 
resíduos volumosos. Página 06 
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 A Justiça de Mato Grosso determinou uma 
inspeção na Cadeia Pública de Cáceres, a 250 km 
de Cuiabá, após receber denúncias de tortura e 
maus tratos a 12 presos. Segundo relatos, estão 
ocorrendo dentro da unidade agressões físicas, 
verbais, ameaças, entre outros. 

Página 04

Página 03

 Referênc ia  mundia l  em 
serviços humanitários, o Rotary 
International comemorou 116 anos de 
fundação, com semana marcada por 
grandes celebrações nos mais de 30 mil 
clubes de Rotary espalhados pelo 
mundo. O RC de Cáceres celebrou a 
data com reunião festiva em sua sede, 
onde os companheiros compartilharam 
um pouco da história de Rotary e muito 
companheirismo, essência fundamental 
do clube. 

O município de Cáceres, voltou para a bandeira vermelha por 
causa do alto risco de contágio do novo coronavírus. Com a mudança, 
divulgada nesta quinta-feira (25), a prefeitura convocou uma reunião 
extraordinária com o Comitê de Enfrentamento a Covid-19 para adoção de 
novas medidas. A reunião está marcada para hoje as 8 horas pela 
plataforma Zoom. Página 03 

A Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso negou provimento ao recurso de apelação 
interposto pelo Estado contra sentença favorável ao Ministério Público, 
que impôs ao poder público a obrigação de substituir materiais obsoletos e 
inadequados da cozinha do Serviço de Nutrição e Dietética (SND) do 
Hospital Regional de Cáceres. Página 04 

Risco alto de contaminação em Cáceres, Prefeitura e  
Comitê se reúnem para definição de novas medidas 

CELEBRAÇÃO

Leitos de UTI em Cáceres estão com ocupação de 100% 

Rotary Club de Cáceres comemora os 116 
 anos de serviços humanitários no mundo 

SUSPEITA

Reunião Ordinária Festiva 
de 116 anos do RI   

Foto: JCC

Cadeia Pública da Cáceres é investigada  
após denúncias de maus-tratos e tortura 

Cadeia Pública de Cáceres  

Foto: Arquivo

BALANÇO

Com mutirão, Águas do Pantanal recolhe 193 
 toneladas de lixo na área central de Cáceres 

Trabalho executado na Pça Makoto Hayashida   

Foto: JCC

Pesquisadores da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) e do Escritório Regional de Saúde de Cáceres divulgam nota 
técnica conjunta, em que avaliam dados de Covid-19 na região de Cáceres, 
considerando os parâmetros propostos pela Fiocruz. A análise foi realizada 
para Cáceres e os 12 municípios que integram a região Oeste de Mato 
Grosso. Entretanto, o material pode nortear estudos semelhantes para 
diferentes locais. Página 06 

AÇÃO CIVIL

TJ mantém decisão que obriga Estado a substituir  
itens de cozinha do Hospital Regional de Cáceres 

Decisão favorável ao HRC   

Foto: Divulgação

SAÚDE

Pesquisa da Unemat avalia dados  
de Covid-19 na região de Cáceres 
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A Lua continua em Leão e 
agora recebe a tensão de 
Júpiter e Mercúrio, indicando 
um dia de movimento e 
alegria ao seu coração. Um 
romance, que vem sendo 

desenhado pelo Universo, ganha força e 
movimento. Tome cuidado apenas com 
uma tendência à euforia. Se for 
comprometido, aproveite este gostoso dia 
com seu amor. 

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento agradável 
em sua casa e família. O dia 
é ótimo para estar com os 

seus ou mesmo para os trabalhos em home 
office. Um de seus pais, que passou por 
algumas dificuldades para por um 
momento de renovação. 

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento na vida 
social e aproximação de 
amigos, mesmo que seja 

através das redes. A comunicação 
melhora, assim como sua energia vital. O 
dia é ótimo para negociar projetos e 
contratos.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento nas finanças, 
no entanto, você deve tomar 

cuidado com o excesso de gastos, pois 
pode haver uma certa falta de realidade de 
sua parte. Planeje seus ganhos e gastos, 
pois este é um tempo de economias. 

A Lua continua em seu signo 
e recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
d e  m o v i m e n t o  e  
envolvimento com suas 
emoções. Você pode estar 

em um momento de alegrias e fé renovada, 
mas deve tomar cuidado com a euforia, 
que pode fazer parte deste dia. Estar perto 
de quem ama pode ser renovador.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento na vida social e 
aproximação de amigos, 
n o v o s  e  a n t i g o s .  O s  

relacionamentos ganham destaque, tanto os 
pessoais quanto os profissionais. Adie por 
dois dias a assinatura de uma sociedade ou 
parceria.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento intenso na vida 
social, mesmo que seja 
através das redes. Novas 

amizades podem ser feitas e as antigas 
renovadas. O dia é ótimo para trabalhos de 
motivação e liderança de equipes de 
trabalho.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio,  indicando um dia 
de movimento intenso no 
trabalho. Um projeto pode 
começar a apresentar bons 

resultados e despertar um estado de 
euforia, no entanto, deve tomar cuidado 
com certa falta de realismo. Dia ótimo para 
apresentação de projetos.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um 
dia em que você deve 
t o m a r  c u i d a d o  c o m  

acordos e negociações que prometem 
demais. Procure não perder o sentido de 
realidade. Adie novos investimentos e 
financiamentos, pois pode haver perdas. 

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
de movimento intenso no 
trabalho. Procure manter 
uma agenda flexível, pois os 

compromissos podem ser muitos e 
inesperados. O dia é ótimo para cuidar de 
si mesmo com atividades que unam mente 
e corpo. 

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um dia 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
n e c e s s i d a d e  d e  
distanciamento e contato 

com seu mundo emocional. Você passa por 
um momento de bem estar e alegria, de 
otimismo e renovação da energia vital. 
Ótimo dia para dedicar-se a atividades 
integrativas.

A Lua continua em Leão e 
recebe a tensão de Júpiter e 
Mercúrio, indicando um 
d i a  d e  a u m e n t o  d o  
otimismo e da fé, que passa 

por um momento de renovação. O dia 
por estar relacionado com uma boa 
notícia sobre um projeto de publicações 
na internet. Dia ótimo para os estudos e 
para meditar.

HORÓSCOPO********** **********

By Rosane Michels

Felicidades a você Solange Benacchio, por este dia tão 
especial que é o seu aniversário. Que você possa ter muitos 
anos de vida, abençoados e felizes e que os dias futuros sejam 
todos de harmonia, paz e sonhos realizados. Tim tim! 

Lendo todas as manhãs nosso matutino o 
médico dermatologista Dr. Renato 
Rostey, nosso assinante  há muitos anos.  
Agradecemos a preferência e enviamos 
um forte abraço, extensivo a toda equipe 
da Clínica Rostey.  

Festejou mais um ano de vida o rotariano 
Gilmar Batista Marostega, que 
comemorou a data ao lado dos familiares 
em Juína. Que seu coração esteja sempre 
em festa, porque você é uma pessoa muito 
especial para nós da família do JCC. 
Receba nosso carinho especial neste dia 
com os mais sinceros votos de 
felicidades!!! 

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

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

O clique super de 
hoje é do garotão 
Erze Jr que enche 
de alegria a vida 
do casal Erze e 
Ryvia. A cada 
descoberta um 
flash. Beijinhos!!! 

*********

Vao lado dos amigos e 
familiares festejou mais 
um ano de vida a 
encantadora Ana Lúcia 
Mattiello, que ontem 
recebeu o tradicional 
Parabéns a você.  Que 
Deus lhe abençoe 
g r a n d e m e n t e  
proporcionando muitos 
anos de vida com 
s a ú d e ,  p a z  e  
prosperidades. Na foto 
com o maridão Mauro.  

***********

*********
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