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 O s  i n c ê n d i o s  q u e  
acometeram o Pantanal neste ano 
destruíram cerca de 30% do bioma. 
Sua rica e exuberante biodiversidade 
ardeu em chamas por mais de 90 dias. 
E s s e s  a c o n t e c i m e n t o s  
demonstraram, entre outros fatores, 
que a maior planície alagável do 
mundo, carece de alternativas que 
possam servir de base para análises 
ambiental e de risco, principalmente 
em tempos de escassez hídrica 
severa. 

 Policiais militares da Força Tática, no 
domingo, 29, por volta das 23h 30min, em 
patrulhamento pela Avenida Nossa Senhora do 
Carmo, no bairro Junco, avistou dois indivíduos 
trafegando em alta velocidade pela via em uma 
motocicleta Biz, de cor vermelha, sem placa, com 
mais um agravante, o garupa não usava capacete.  

Página 06

Página 03

Foto: Corpo de Bombeiros

Deflagrada ontem pela Polícia Federal a Operação O Sonho Americano 
cumpriu mandados de busca e apreensão em Mato Grosso e Rondônia. A Operação 
investiga a promoção de migração ilegal, crime também conhecido como 
contrabando de pessoas. Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal de 
Cáceres. Página 04 

Com cartazes, professores, estudantes, servidores e apoiadores da 
causa, participaram no fim da tarde de ontem de uma mobilização contra a 
decisão do governo de desativar a oferta de ensino para jovens e adultos. 
Desde que a medida foi anunciada, na sexta-feira, uma série de 
manifestações vem ocorrendo nas redes sociais. Tanto organizações 
estudantis, quanto movimentos sociais e sindicatos, além de estudantes e 
seus familiares estão participando de mobilizações para impedir esse 
processo no Estado. Página 03 

MOBILIZAÇÃO

Ato une comunidade escolar contra  
o fechamento do Ceja em Cáceres 

Ato reúne comunidade escolar e lideranças políticas  

 Foto: Divulgação

BICHOS DO PANTANAL

Cáceres e Reserva do Taiamã  
ganham estações meteorológicas  

Cáceres contará com uma importante 
ferramenta de análise ambiental 

 Foto: Divulgação 

OCORRÊNCIA

Em alta velocidade, suspeitos são abordados  
pela Força Tática e acabam detidos por furto  

Moto Biz em que os suspeitos 

estavam era produto de furto 

Foto: PMMT

SONHO AMERICANO

Justiça Federal de Cáceres expede 
mandados contra migração ilegal  

A Prefeitura de Cáceres, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, 
prorrogou as inscrições para o Edital de chamamento público para profissionais do 
segmento da cultura, por meio da Lei Aldir Blanc, que  foi criada com o intuito de 
promover ações para garantir uma renda emergencial para trabalhadores da 
Cultura e manutenção dos espaços culturais brasileiros durante o período de 
pandemia da Covid‐19.  Página 03 

Operação já identificou vários coiotes 

Foto: PF

PRORROGAÇÃO

Edital da Lei Aldir Blanc para espaços culturais  
segue com inscrições abertas até 3 de dezembro 

Apoio a Cultura

 Foto: Divulgação

EDUCAÇÃO

Estado inicia processo de reordenamento da 
 rede para 1º ano do Ensino Fundamental 

O processo de matrícula na rede estadual de ensino apresentará mudanças 
com relação à oferta para o 1º ano do 1º Ciclo da Educação Fundamental. De acordo 
com o Decreto 723/2020, publicado no Diário Oficial do Estado, gradativamente, o 
Estado passará a atender apenas os Anos Finais do Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio; e os Municípios atenderão à Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, como define a legislação federal. Página 05
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e q u i p e s  r e a l i z a r a m  
patrulhamento e na estrada 
v i c i n a l  c o n h e c i d a  c o m o  
cabriteira encontraram as duas 
c a m i n h o n e t e s  e m  a l t a  
velocidade, seguindo sentido a 

Em apenas 
u m  d i a ,  
s e i s  

pes soas  fo ram 
presas na região de 
f r o n t e i r a ,  p o r  
estarem em posse 
d e  v e í c u l o s  e  
madeiras produtos 
de roubo e crime 
ambiental ,  nos 
municípios de Vila 
Bela da Santíssima 
Trindade e Porto 
Esperidião.  Ao 
todo, o prejuízo ao 
crime resultou em 
R$ 456.979,00. 

D u r a n t e  
u m a  a ç ã o  
integrada entre o 
Grupo Especial de 
Fronteira (Gefron) 
e  a  Delegac ia  
E s p e c i a l  d e  
F r o n t e i r a  
(Defron), por volta 
das 15h de sábado (28), em Porto 
Esperidião, quatro pessoas foram 
presas durante patrulhamento na 
zona rural do município. 

O fato ocorreu após os 
policiais receberem informações 

via base Gefron sobre o roubo de 
duas caminhonetes de cor branca 
na cidade de Cáceres, e de que 
ambas estariam sendo levadas a 
Porto Esperidião. 

Diante da informação, 

moto era produto de roubo/furto. 
No mesmo instante foi entrado 
em contato com a vítima via 
telefone, que relatou que além da 
moto, foi furtado uma TV de 40 
polegadas, de cor preta e marca 
Samsung e outros pertences.  

D e  p o s s e  d a s  
informações, o suspeito relatou 
ter trocado a Biz e uma tv, em um 
veículo uno de sua propriedade, 
que não soube informar o nome e 
nem o endereço do indivíduo que 
realizou a troca. 

Diante dos fatos, foi 
r e a l i z a d o  d i l i g ê n c i a s  n a  
residência do suspeito onde foi 
localizado uma TV de 40 
polegadas, de cor preta e marca 
da Samsung, tambe ́m foi  
localizado próximo da tv uma 
chave de outra motocicleta, 
porém, o suspeito não soube 
informar a procedência.  

Após as constatações, os 
dois suspeitos e os materiais 
apreendidos e recuperados foram 
encaminhados ao CISC para 
confecção do bolet im de 
ocorrência registrado sob nº 
2020.292506. 

Os suspei tos  foram 
conduzidos com uso de algemas, 
sem lesões corporais.  

ma idosa foi estuprada e Uassassinada na frente do 
mar ido  de l a  ne s se  

domingo (29) em Pontes e 
Lacerda. 
 Segundo a Polícia Militar, 
M i r i a n  F e r r e i r a  M a c e d o  
Nascimento, de 65 anos, foi 
atacada por um criminoso que 
invadiu a casa. 
O suspeito fugiu e não foi 
localizado. 

De acordo com a polícia, a 
filha da vítima pediu socorro 
depois que não conseguia falar 
com a mãe. Mirian sofria de 
epilepsia e o marido dela estava 
debilitado por ter sofrido um 
Acidente Vascular Cerebral 

(AVC). 
A família foi até a casa e 

encontrou a vítima na cama já 
sem vida. O marido dela estava 
em choque e não conseguia falar. 
Ele foi socorrido e internado no 
hospital da cidade. Os policiais 
encon t r a ram roupas  com 
manchas de sangue nos fundos da 
casa.

Depois que foi medicado, 
o marido relatou que viu um 
homem entrando pelo quintal e 
atacando a mulher dele, que foi 
estuprada e morta.  

O suspeito ainda usou 
drogas, revirou a casa e fugiu com 
o celular da vítima. O caso é 
investigado pela Polícia Civil. 

 oliciais militares da Força PTática, no domingo, 29, 
por volta das 23h 30min, 

em patrulhamento pela Avenida 
Nossa Senhora do Carmo, no 
bairro Junco, avistou dois 
indivíduos trafegando em alta 
velocidade pela via em uma 
motocicleta Biz, de cor vermelha, 
sem placa, com mais um 
agravante, o garupa não usava 
capacete. 
 Diante do fato, a equipe 
realizou o acompanhamento 

tático com sinais sonoros e 
luminosos, já na abordagem, na 
Rua Alvorada, no bairro São 
Lourenco. 

Na busca pessoal nada de 
ilícito foi encontrado com os 
suspeitos, na busca veicular, 
dentro do baú da moto, foi 
encontrado um alicate e uma 
chave de fenda. 

Dando prosseguimento as 
averiguações, em checagem do 
número do chassi, através do 
CIOSP, foram constatadas que a 

Bolívia. Sinais sonoros e 
luminosos foram emitidos pelos 
policias, mas os suspeitos não 
respeitaram a ordem de parada. O 
primeiro veículo colidiu e os 
suspeitos fugiram pela mata junto 
com as duas pessoas do segundo 
veículo. 

De imediato,  foram 
efetuadas buscas pela mata e 
encontradas as quatros pessoas, 
que relataram que levariam os 
dois veículos para o país vizinho.

Após a consulta das 
placas dos veículos, ambos 
constataram produtos de roubo 
em Cáceres. 

Três dos quatros suspeitos 
possuem antecedentes criminais 
por porte ilegal de arma de fogo, 
lesão corporal, ameaça, furto, 
roubo e receptação. 

Diante do caso, os quatros 
suspeitos, juntamente com os 
veículos, foram encaminhados 
para base do Gefron, em Cáceres.  

Na madrugada de sábado 
(28), na MT-199, região de Nova 
Fortuna, em Vila Bela da 

Santíssima Trindade, uma equipe 
d o  G e f r o n  a v i s t o u  d o i s  
caminhões, sendo um Mercedes-
Benz de cor vermelha e outro de 
cor amarela em atitude suspeita.

Na ocasião, foi realizada a 
abordagem ve icu la r,  que  
constatou na carroceira dos 
veículos 276 lascas e 155 
palanques, ambos da madeira 
aroeira. 

Ao serem questionados 
pelos policiais, os dois suspeitos 
revelaram não possuírem guia 
florestal para transporte do 
material e que as aroeiras foram 
buscadas em uma propriedade 
rural e seriam entregues a uma 
pessoa em Vila Bela. 

Os  do i s  caminhões  
estavam avaliados em R$ 110 
mil. Já as madeiras foram 
avaliadas em R$ 114,2 mil, 
portanto, o prejuízo total ao crime 
foi de R$ 224.850. 

Diante da situação, os 
dois suspeitos, juntamente com 
os materiais, foram conduzidos 
para Delegacia de Polícia Civil de 
Vila Bela da Santíssima Trindade.

FRONTEIRA

Policiais prendem seis pessoas e apreendem 
 materiais avaliados em mais de R$ 400 mil 

Materiais apreendidos quatro veículos, 276 lascas e 155 palanques de aroeira 

Assessoria 

Os caminhões transportavam lascas e palanques de aroeira  

 Foto: Gefron

OCORRÊNCIA

Em alta velocidade, suspeitos são abordados  
pela Força Tática e acabam detidos por furto  
Da Redação 

TV localizada na residência dos suspeitos    
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VIOLÊNCIA

Idosa é estuprada e assassinada  
na frente do marido em Lacerda 
G1 MT 

Polícia Militar atendeu a ocorrência    

Foto: Ilustrativa
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fundamental. “Excepcionalmente, o 
atendimento aos anos iniciais do 
ensino fundamental pela Rede 
Pública Estadual de Ensino poderá 
permanecer até 2023 nas escolas que 
comprovarem impossibilidade do 
atendimento em 2021 e 2022”, diz 
parte do documento. 
“Esse regime de colaboração não 
será somente a cessão de prédios, 
mas também na formação dos 
professores. Será um trabalho mais 
amplo entre Estado e Municípios”, 
ressalta o secretário Executivo. 

O secretário lembra que o 
regime de colaboração está previsto 
na Constituição Federal e no Plano 
Nacional de Educação (PNE). 

 processo de matrícula na Orede estadual de ensino 
apresentará mudanças com 

relação à oferta para o 1º ano do 1º 
Ciclo da Educação Fundamental. De 
acordo com o Decreto 723/2020, 
publicado no Diário Oficial do 
Estado, gradativamente, o Estado 
passará a atender apenas os Anos 
Finais do Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio; e os Municípios 
atenderão à Educação Infantil e os 
A n o s  I n i c i a i s  d o  E n s i n o  
Fundamental, como define a 
legislação federal. 

Para  v iab i l i za r  essas  
mudanças, o Estado, em Regime de 
Colaboração com os Municípios, irá 

disponibilizar os prédios das 
unidades que estão no planejamento 
dessa reorganização de oferta para 
auxiliar aqueles Municípios que 
atenderão as séries. Segundo o 
secretário adjunto executivo de 
E d u c a ç ã o ,  A m a u r i  M o n g e  
Fernandes, não haverá qualquer tipo 
de prejuízo para as crianças no 
Estado, uma vez que serão 
asseguradas vagas para todos. As 
matrículas serão ofertadas pelos 
municípios. 
Municípios com condição  - 
Conforme o decreto, apenas os 
municípios que possuem condições 
de receber as matrículas passarão a 
responder pelo 1º ano do ensino 

 reunião remota da Comissão AMeio Ambiente, Recursos 
H í d r i c o s  e  R e c u r s o s  

Minerais da Assembleia Legislativa 
desta segunda-feira (30) contou com 
as participações da secretária de 
Estado de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti, do tenente coronel do 
Corpo de Bombeiros de Mato 
Grosso, Dércio Santos da Silva e do 
presidente da empresa Energisa de 
Mato  Grosso ,  Riber to  José  
Barbanera, quando fizeram um 
balanço sobre as queimadas no 
Estado e, principalmente, apontaram 
os problemas ocorridos no Pantanal 
e as constantes quedas de energia 
registradas na área. 

Na próxima quinta-feira (3), 
a Comissão inicia uma série de 
visitas ao Pantanal, com a presença 
do presidente da Energisa e 
representantes do governo do 
estado, buscando alternativas para 
reposição de cabos elétricos, assim 
como as bitolas nos postes de 
iluminação danificados durante os 
incêndios. 

“Temos que recuperar todos 
os danos causados pelas queimadas 
na parte elétrica e a empresa tem esse 
compromisso com a população 
pantaneira”, garantiu Barbanera.  
Após as explicações iniciais, ficou 
decidido que no dia 7 de dezembro, 
Mauren Lazzaretti participará 
novamente da reunião da Comissão, 
vai apresentar a minuta completa de 
revisão do Pantanal, elaborada a 
pedido da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema) aos 
deputados para buscar propostas de 
recuperação das áreas queimadas. 

“Entendo que vamos ter 
uma resposta dos trabalhos que 
foram entregues pela Embrapa 
P a n t a n a l  à  S e m a ,  s o b r e  a  
possibilidade de limpeza de pasto e 
outros avanços na vegetação, para 
que a gente possa evitar os incêndios 
futuros dessa proporção”, revelou o 
presidente da Comissão, deputado 
Carlos Avallone (PSDB). 

“Um grupo de trabalho 
finalizou uma minuta preliminar 
desse relatório na última sexta-feira 
para que possamos apresentar à 
C o m i s s ã o .  N e l e  c o n s t a m  
exclusivamente propostas para 
recuperar a área queimada. Vamos 
fazer uma análise jurídica com a 
procuradoria para apresentar 
propostas de melhorar a fauna e a 

flora do local”, explicou Mauren 
Lazzaretti. 

Dados do Prevfogo, o 
Centro Nacional de Prevenção e 
Combate aos incêndios florestais do 
Ibama, mostram que, em 2020, a 
área queimada no Pantanal já passa 
de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,7 
milhão em Mato Grosso e  1,1 
milhão em Mato Grosso do Sul. Esse 
número corresponde a 18,66% do 
Pantanal que, segundo o IBGE, 
ocupa 15.169.200 hectares — ou 
seja, 1,78% do território nacional. 

“Temos que começar a 
preparar as ações para o próximo ano 
para evitarmos o desastre que 
aconteceu em 2020. No primeiro 
momento, em cima dos estudos 
feitos pela Embrapa Pantanal a Sema 
apresentou uma proposta que vai 
autorizar a limpeza de pasto 
eliminando as plantas invasoras. É o 
primeiro passo para avançarmos na 
recuperação”, apontou Avallone. 

O u t r a  p r o p o s t a  d o  
presidente da Comissão é a 
instalação de duas torres de 
c o m u n i c a ç ã o  n o  l o c a l ,  
possibilitando a conversação entre 
os moradores. “Temos que começar 
a preparar as ações para o próximo 
ano para evitarmos o desastre que 
aconteceu nesta temporada, onde 
t i v e m o s  s e c a ,  v e n t a n i a s  e  
queimadas”, disse o deputado. 
 Avallone destaca que o  
bioma enfrentou sua fase mais 
crítica das últimas décadas. Segundo 
um levantamento do Estado, feito a 
partir de dados do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), o 
Pantanal queimou entre janeiro e 
agosto de 2020 o equivalente ao total 
queimado nos seis anos anteriores, 
entre 2014 e 2019. “O Pantanal 
queima mais do que os outros 
biomas, em muitas vezes, o fogo é 
apagado e feito rescaldo da parte 
superficial, mas lá embaixo ainda 
tem muito calor. E um tempo depois, 
nesse período da seca, o fogo pode 
reacender. Isso é um agravante em 
comparação a outros biomas”, 
lembra o deputado.Conforme 
documento elaborado pela Sema, a 
região queimada completa é maior 
do que a área do estado do Sergipe, 
por exemplo, que tem 2.191.000 
hectares. A área danificada do 
Pantanal também é maior do que os 
2.776.800 hectares que demarcam o 
estado do Alagoas. 

EDUCAÇÃO

Estado inicia processo de reordenamento da 
 rede para 1º ano do Ensino Fundamental 

Seduc cederá prédios aos municípios que possuem condições de receber as matrículas do 1º ano 

Assessoria 

Município assumirá Ed. Infantil e Anos iniciais   

RECUPERAÇÃO

Comissão de Meio Ambiente da AL irá ao 
Pantanal definir ações após queimadas 

Assessoria

Comissão da AL iniciará visitas no Pantanal  

 Foto: Ronaldo Mazza
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Ainda de acordo com o 
delegado, há cerca de 60 dias 
ocorreu um furto na mineradora, fato 
que teria sido praticado pelo mesmo 
grupo criminoso, demonstrando que 
os suspeitos tinham conhecimento 
do local.  “Em ação rápida e 
integrada das forças de segurança, 
foi possível identificar e prender 
parte do grupo envolvido no crime, 
que confessou que estava planejando 
o roubo há aproximadamente um 
mês. As investigações estão em 
andamento para prender os outros 
envolvidos no crime”, disse o 
delegado. 

O secretário de Segurança 
Pública, Alexandre Bustamante, 
destacou que a ação integrada 
demonstrou mais uma vez que o 

crime organizado está perdendo 
espaço em Mato Grosso. “É mais 
uma mostra da eficiência da área de 
segurança no combate a crimes de 
grande monta procurando dar a 
resposta cada vez mais rápida, 
resultando na recuperação do 
patrimônio roubado e desarticulação 
do grupo envolvido na ação 
criminosa”, destacou. 

Participaram dos trabalhos, 
as equipes da Policia Civil da 
Delegacia de Pontes e Lacerda, 
Comodoro, Vila Bela da Santíssima 
Trindade, Gerência de Operações 
Especiais (GOE), Polícia Militar, 
Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron), com apoio do Centro 
Integrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer). 

ove pessoas envolvidas no Nroubo de uma mineradora, 
ocorrido na noite de sábado 

(28), no município de Nova Lacerda 
foram presas em flagrante em ação 
rápida das forças de segurança da 
região de fronteira, realizada menos 
de 24 horas do crime. Na ação foram 
apreendidos veículos, armas de fogo 
e dinheiro.  Os suspeitos foram 
autuados em flagrante pelos crimes 
de latrocínio tentado e associação 
criminosa. 

O crime ocorreu por volta 
d a s  2 2  h o r a s ,  q u a n d o  
aproximadamente 15 homens 
chegaram à mineradora, a pé pela 
mata e renderam os seguranças. 
Durante a ação, os criminosos 
agiram com estrema violência, 
efetuaram disparos de arma de arma 
de  fogo  e  sub t ra í ram uma 
caminhonete Toyota Hilux além de 
objetos das pessoas que trabalham 
no local. 

Assim que foi acionada do 
roubo, a equipe da plantonista da 
Polícia Civil sob o comando do 
delegado João Paulo Berté acionou 
as demais Forças de Segurança que 
iniciaram as diligências e com bases 
e m  i n f o r m a ç õ e s  c o l h i d a s  
conseguiram identificar e prender 
alguns dos envolvidos no crime. 

U m  d o s  s u s p e i t o s   
confessou que quadrilha tinha 
guardado as armas utilizadas no 
assalto nas proximidades da 

posteriormente buscas em suas 
residências. 

E m  c o n t i n u i d a d e  a s  
diligências foram realizadas as 
buscas nas casas, onde foram  
apreendidos também material para 
refino de ouro e R$ 6,9 mil em 
dinheiro, além de outros objetos de 
origem ilícita. 

Segundo o delegado, João 
Paulo Berté, mesmo tentando 
ocultar suas identidades utilizando 
apetrechos como bala clavas no 
momento do crime, os suspeitos 
foram reconhecidos pelas vítimas 
por outros aspectos fiscos diversos 
dos rostos. 

mineradora. Ainda na diligência, os 
policiais apreenderam espingarda 
calibre 12, dois revólveres cal 38, 
uma pistola cal 40; sendo a pistola 
pertencente a Polícia Civil do 
Distrito Federal. Todas as armas 
estavam enterradas e enroladas com 
roupas camufladas.  

Com os suspeitos foram 
localizados três veículos, um Fiat 
Uno, um Fiat Palio e um Hyundai 
Santa Fé, além da caminhonete 
To y o t a  H i l u x  r o u b a d a  d a  
mineradora. Os suspeitos foram 
conduzidos à Delegacia de Pontes e 
L a c e r d a  e  c o n f e s s a r a m  a  
participação no crime, autorizando 

Em determinado momento, 
a vítima conseguiu se desvencilhar 
do agressor e correu para uma área 
de mata próxima a sua residência. De 
acordo com ela, o suspeito saiu à sua 
procura, empregando cães que ele 
usa para caçar, mas não a localizou e 
na manhã seguinte procurou a 
Delegacia para registrar o fato.  

Diante das informações, as 
equipes da polícia realizaram 
diligências e conseguiram localizar 
o suspeito, que foi encaminhado à 
delegacia de Vila Bela. 

O Delegado João Paulo 
Berté, após ouvir o relato da vítima, 
deu sequência ao medido de medidas 
protetivas e encaminhou a mesma a 
uma unidade médica.  

O suspeito foi preso e 
autuado em flagrante e, diante da 
gravidade dos fatos, o delegado 
e n c a m i n h o u  a  J u s t i ç a  a  
r e p r e s e n t a ç ã o  p e l a  p r i s ã o  
preventiva. (Com informações PJC)

 reso em flagrante homem Psuspeito de lesão corporal no 
âmbito doméstico e ameaça. 

Segundo o Boletim de Ocorrência, 
depois de uma caçada, o suspeito 

teria chegado em sua residência 
embriagado e por motivos fúteis 
discutiu com sua companheira, 
partindo para agressão com socos, 
chutes, derrubando-a ao solo.  

eflagrada ontem pela DPolícia Federal a Operação 
O  S o n h o  A m e r i c a n o  

cumpriu mandados de busca e 
apreensão em Mato Grosso e 
Rondônia. A Operação investiga a 
promoção de migração ilegal, crime 
t a m b é m  c o n h e c i d o  c o m o  
contrabando de pessoas. Os 
mandados foram expedidos pela 
Justiça Federal de Cáceres. 
Mais de 500 brasileiros entraram 
ilegalmente nos Estados Unidos pela 
fronteira com o México ajudados 
pelos coiotes (agente que conduz os 
imigrantes pelas áreas de fronteira, 

mediante pagamento). 
Durante a Operação foi 

possível identificar algumas 
pessoas, responsáveis por promover 
a entrada ilegal desses brasileiros e 
foram apreendidos celulares, 
c o m p u t a d o r e s  e  d i v e r s o s  
documentos de interesse da 
investigação. 

Pelo esquema descoberto, 
brasileiros interessados em ingressar 
ilegalmente nos EUA pagavam os 
coiotes para que estes promovessem 
toda a logística desde o território 
brasileiro até o destino final 
passando pelo México. 

AÇÃO RÁPIDA

 Ação integrada prende 9 pessoas envolvidas  
 em roubo de mineradora em Nova Lacerda 
Redação c/ Assessoria 

Ação resultou na apreensão de armas de fogo, material  para refino de ouro, dinheiro e objetos de origem ilícita 

Arma e munições apreendidas na ação   

Foto: PJC

VILA BELA

Homem é preso em flagrante após  
ameaçar e agredir a companheira 

Da Redação 

Suspeito usa  cães de caça para encontrar companheira  

 Foto: Ilustrativa

SONHO AMERICANO

Justiça Federal de Cáceres expede 
mandados contra migração ilegal  

Redação c/ Assessoria 

Operação cumpre mandado de busca e apreensão  

 Foto: PF
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s incêndios que acometeram o OPantanal neste ano destruíram 
cerca de 30% do bioma. Sua rica 

e exuberante biodiversidade ardeu em 
chamas por mais de 90 dias. Esses 
acontecimentos demonstraram, entre 
outros fatores, que a maior planície 
alagável do mundo, carece de 
alternativas que possam servir de base 
para análises ambiental e de risco, 
principalmente em tempos de escassez 
hídrica severa. 

Para conter os efeitos das 
mudanças climáticas e outros eventos 
extremos - seca severa, possibilidade de 
incêndios, inundações repentinas - um 
dos legados deixados pela Ação Bicho 
Vivo, realizada pelo Instituto Sustentar, 
foi a aquisição de duas estações 
meteorológicas. Uma para cidade de 
Cáceres, que será gerenciada pela 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(UNEMAT) e outra para a unidade de 
Conservação da Estação Ecológica de 
Taiamã - gerenciada pelo ICMBIO em 
parceria com a UNEMAT. 

E s t a s  d u a s  e s t a ç õ e s  
meteorológicas, pioneiras no Alto 
Pantanal, acabam de ser inauguradas. A 
expectativa é suprir a necessidade de 
levantamento de dados na região e fazer 
monitoramento ambiental. Num 
primeiro tempo, esse controle será 

Lopes, Ernandes Sobreira (profº 
convidado), da Universidade do Mato 
Grosso (UNEMAT). Posteriormente, a 

realizado pelos pesquisadores do 
Projeto Bichos do Pantanal e pelos 
professores Claumir Muniz, Wilkinson 

todos de surpresa, mas que lutará pela 
manutenção da escola. A mobilização 
teve o apoio irrestrito dos vereadores 
Cezare Pastorello, Valdeníria, Franco 
Valério, Marcos Ribeiro, Professor 
Leandro e Mazé que se fizeram 
presentes e se posicionaram em luta 
contra essa decisão arbitrária por conta 
do governo.   

Em nota à imprensa, o vereador 
eleito Lacerda do Aki está também na 
defesa pela manutenção do Centro de 
Educação de Jovens e Adultos de Mato 
Grosso (Ceja) Professor Milton 
M a r q u e s  C u r v o .  L a c e r d a  s e  
comprometeu de levar a demanda junto 
ao deputado estadual Silvio Fávero para 
que junto ao governo do Estado não 
permita o fechamento da escola. “Esta 
ação de fechamento por parte da Seduc 
tem que ser revista e que a educação não 
tenha escolas fechadas e sim receba 
investimentos”, apontou Lacerda do 
Aki. 

Em contrapartida a Seduc, diz 
que o reordenamento é um dos meios 
mais eficientes de organizar a demanda 
escolar e, conseguir oferecer escolas 
reformadas, com ar condicionados, 
estruturas de tecnologia e inovação, 
pintura e mobiliário.  

om cartazes professores,  Ces tudan tes ,  se rv idores  e  
a p o i a d o r e s  d a  c a u s a ,  

participaram no fim da tarde de ontem de 
uma mobilização contra a decisão do 
governo de desativar a oferta de ensino 
para jovens e adultos. Desde que a 
medida foi anunciada, na sexta-feira,  
uma série de manifestações vem 
ocorrendo nas redes sociais. Tanto 
organizações estudantis, quanto 
movimentos sociais e sindicatos, além 
de estudantes e seus familiares estão 
participando de mobilizações para 
impedir esse processo no Estado.  

Nas redes sociais, o movimento 
contra o reordenamento vem ganhando 
força. Uma ex aluna do Ceja Milton 
Marques Curvo postou pedindo que 
todos os ex alunos participassem da 
mobilização para não deixar fechar as 
portas da escola, que todos os anos tem 
alunos aprovados na universidade 
pública e privada. Em outra postagem 
“A história de décadas do Ceja Milton 
Marques Curvo é história de milhares de 
homens e mulheres que encontram um 

projeto exitoso de compreensão de toda 
complexidade e, principalmente, de toda 
expectativa das vidas que por ali 
passam. 

Para mim, uma das maiores 
experiências que vivi, foram quase oito 
anos trabalhando e aprendendo na 
Educação de Jovens e Adultos. Quem 
não atua no espaço dessa modalidade, 
quem não foi formado na EJA, não 
deveria cogitar uma atrocidade dessa. 
Respeito à comunidade do CEJA”!  

Os docentes consideram que a 
medida não trará benefício para 
estudantes, professores ou famílias, ao 
contrário. “Não há nesta reorganização 
nenhuma preocupação pedagógica. Ela 
é uma mudança física, descolada de um 
verdadeiro projeto educacional. Vai 
desorganizar a rede pública.  

O Ato contou com apoio de ex 
alunos e alunos que fizeram uso da 
palavra para expressar sua gratidão e 
reconhecimento da importância da 
escola em suas vidas. A diretora 
Edileuza da Silva Oliveira expressou 
que a notícia foi repentina, pegando 

ferramenta de análise ambiental, 
capaz de gerar dados e compartilhar 
informações que podem auxiliar nas 
tomadas de decisão, principalmente 
quando se trata de mudanças 
c l i m á t i c a s  -  q u e  o c o r r e m  
pontualmente no Pantanal - , 
beneficiar qualquer atividade que 
dependa de umidade, temperatura e 
demandas de chuva, além de propor 
ações e procedimentos que sejam mais 
efetivos na prevenção de novos 
incêndios a médio e longo prazo. 

"Nossa responsabilidade 
socioambiental na luta contra os 
incêndios que marcaram o ano de 2020 
não se limitou em apagar o fogo", 
comenta Jussara Utsch, presidente do 
Instituto Sustentar. "Nós estamos 
trabalhando para evitar novas 
c a t á s t r o f e s  a m b i e n t a i s  e  
con t inua remos  a tuando  pa ra  
recomposição e preservação do 
Pantanal", finaliza.

tarefa será transferida para um 
profissional concursado da Instituição.

"As estações meteorológicas 
são extremamente importantes para 
compreensão do clima da região", 
explica profº. Claumir Muniz, doutor em 
ecologia e coordenador de Ictiofauna do 
Projeto Bichos do Pantanal, realizado 
pelo Instituto Sustentar com patrocínio 
Petrobras, por meio do Programa 
Petrobras Socioambiental. "A atual 
ausência de dados no Alto Pantanal 
inviabiliza geração de informações, 
impedindo previsão de qualquer tipo de 
ocorrência na região. Antes desta 
aquisição, as previsões eram feitas em 
outros locais, muitas vezes distantes 
demais", comenta. "Em consequência 
disso, sempre remediávamos a situação, 
agora vamos preveni-las", finaliza. 

Com essas aquisições, a 
situação muda de figura. A cidade de 
Cáceres e a Estação Ecológica de 
Taiamã ganham uma importante 

de todos os documentos obrigatórios,  
p e l o  l i n k  
https://caceres.1doc.com.br/b.php?pg
=wp/wp&itd=5  selecionando no 
campo "assunto" a opção EDITAL 
CULTURA CÁCERES Nº 01/2020 de 
acordo com a categoria pretendida: 
Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou 
Representante de Grupos/Coletivos 
sem personalização jurídica.  

Para mais informações e 
esclarecimentos: Telefones: (65) 
3222-3455; WhatsApp:  (65) 9 8427-
8127 

As retificações juntamente 
com edital completo e seus anexos 
podem ser baixados no link: 
http://www2.caceres.mt.gov.br/edital
-cultura-caceres-lei-aldir-blanc/ 

 Prefeitura de Cáceres, por meio Ada Secretaria de Turismo e 
Cultura, prorrogou as inscrições 

para o Edital de chamamento público 
para profissionais do segmento da 
cultura, por meio da Lei Aldir Blanc, que  
foi criada com o intuito de promover 
ações para garantir uma renda 
emergencial para trabalhadores da 
Cultura e manutenção dos espaços 
culturais brasileiros durante o período 
de pandemia da Covid‐19.  

Agora, os interessados podem 
se inscrever até o dia 03 de dezembro 
para a Seleção Pública de projetos de 
fomento à cultura.  As inscrições podem 
ser feitas de forma presencial em horário 
comercial,  na Secretaria de Turismo e 
Cultura, ou ainda, on-line com inserção 

BICHOS DO PANTANAL

Cáceres e Reserva do Taiamã  
ganham estações meteorológicas  
Assessoria 

A expectativa é suprir a necessidade de levantamento de dados na região e fazer monitoramento ambiental

Estação Ecológica de Taiamã   

MOBILIZAÇÃO

Ato une comunidade escolar contra  
o fechamento do Ceja em Cáceres 

Da Redação 

Mobilização é o início da batalha ressalta Edileuza   

 Foto: Divulgação 

PRORROGAÇÃO

Edital da Lei Aldir Blanc para espaços culturais 
segue com inscrições abertasaté 3 de dezembro 

Da Redação 

 Foto: Divulgação

Balançan
d o  a  c a b e ç a  

quinem calango, pra cumprimentar a 
meia dúzia de amigos que restou na 
pandemia, o Mané aqui, só sai da toca 
uma vez por mês, pra rebocar um 
engradado de cachaça, bem melhor que a 
cloroquina, que não mata nem gripe. To 
parecendo tatu de greve, entocado e 
truco, nem por causa do mosquito da 
dengue que também sumiu do mapa, 
acho que ele pegou a tal covid e deve 
estar de quarentena, depois de picar um 
desmascarado que usava álcool gel só na 
goela. Gentes, passada a eleição, alegria 
pra quem venceu, desilusão e raiva pros 
derrotados, pelo que eu li no Correio 
Cacerense, em Cáceres o eleitor lavou a 
alma e jogou certo nas urnas, tanto pra 
prefeitura, em boas mãos, como na 
faxina da câmara municipal, deletando 
figurões. Dizem que teve candidato que 
nem a família votou nele, arre égua, cara 
ruim de voto. 

Dizem também as más línguas, 
que furou o coador e faltou água pro café 
no bule. Daí, virou chá de banco mesmo, 
na espera da vacina contra a corona. 
Falando sério, to com saudades de bater 
pernas pelaí, mas, pensando bem, 
sossega Batista, que é melhor que bater 
as botas e fazer companhia pra muitos 
que não acreditaram no bicho da China e 
se foram pra sempre. 

Saudades também da infância, 
quando epidemia era só de piolho na 
escola, era só raspar o coco e truco! Sem 
exageros, Xômano, acho que essa tal 
pandemia deve ser praga de Deus, 
cansado do povinho mardito que tem no 
mundo e quem paga os pecados é nóis, 
né? Não por acaso,  cient is tas  

portugueses Manuel e Juaquim, 
informaram que apenas seis pessoas 
sofrem com a Covid-19: eu, tu, ele; nós, 
vós e eles, sabedoria pai dégua! 

Diante disso, cambada, gostando 
ou não, o negócio é usar a focinheira, 
lambuzar de álcool gel e mofar no 
barraco. Bem melhor que numa UTI 
entubado com passaporte e ingresso 
grátis pro show do Michael Jackson. 
Falando em morte e bebida, o Mané 
aqui, até pensou em parar de beber 
depois da morte do Maradona, mas 
minha mãe disse que ia morrer de 
felicidade se isso acontecesse e eu prá 
não matar a véia, continuo com os gorós, 
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Cada dia a vida nos oferece um prêmio e 
às vezes um castigo 
 Cada dia a vida nos oferece um 
prêmio e às vezes um castigo, por isso 
devemos comemorar as conquistas e 
aprender com as derrotas, como é bom 
dizer: não tenho nada a aprender hoje, 
porque o meu dia foi vitorioso. 

Mas,  nem tudo acontece 
seguindo pelos caminhos da nossa 
vontade, por isso, temos que estar 
preparados para aceitar os resultados das 
metas planejadas, pois ela vem sempre 
com a possibilidade de dois resultados, e 
são eles que nos darão o prazer de estar 
vivos, por isso não devemos assumir por 
antecipação os compromissos apenas 
com exclusividade do êxito, mas 
também, aceitar as coisas como elas 
precisam acontecer, só assim você terá 
os dias aceitáveis, acatando a realidade e 
as verdades da sua vida, sabendo que 
nem tudo que esperamos acontece como 

queremos. 
Devemos entender que o que 

mais nos perturba, não são os fatos e os 
atores dos fatos, mas sim o julgamento 
que fazemos deles, temos que entender 
que em nossas vidas existem fatos que 
surgem e nos surpreendem, mas que não 
temos poder de interferir, porque somos 
surpreendidos o tempo todo, por isso é 
interessante, que em nosso viver, 
possamos saber usar as coisas que estão 
aos nossos alcances, porque muitas 
outras não estão. 

Não devemos esquecer que no 
mundo em que vivemos está cheio de 
surpresas e que às vezes nos inspiram e 
outras vezes nos desanimam pelas etapas 
da vida, que estão cheias de obstáculos. 

O importante é entender a vida 
como ela, é, deixá-la seguir em frente, 
por isso, temos que usar os nossos 
pensamentos e nossos impulsos para 
decidir pela vontade do "querer ou não 
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EDITORIA

PROVA DE VIDA
A Secretaria de Previdência do Ministério 
da  Economia  pub l i cou  po r t a r i a  
prorrogando a suspensão da prova de vida 
anual obrigatória que deixou de ser exigida 
desde o dia 18 de março do corrente ano, 
c o m o  m e d i d a  d e  p r o t e ç ã o  n o  
enfrentamento da pandemia do novo 
coronavírus. A medida, no entanto, não 
afeta o recebimento de proventos e 
pensões. Com o adiamento da retomada da 
prova de vida, quem não fez o 
procedimento entre março e dezembro 
desse ano, não terá o benefício bloqueado 
até o fim de janeiro. 

SELO PRATA
Mesmo diante da pandemia e das 
dificuldades de realizar duas eleições 
simultâneas, o Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso conseguiu, neste ano, 
manter o selo Prata de Qualidade do 
Conselho Nacional de Justiça, que também 
foi alcançado em 2019. A premiação 
ocorreu nesta sexta-feira (27) durante o 
XIV Encontro Nacional do Poder 
Jud ic iá r io .  O prêmio  levou  em 
consideração quatro eixos temáticos: 
G o v e r n a n ç a ,  P r o d u t i v i d a d e ,  
Transparência, Dados/Tecnologia, que 
juntos somam 100%. O TRE-MT atingiu 
75,43%, valor superior ao alcançado em 
2019, que foi de 69,80%. 

OPERAÇÃO DE DRONES
Visando aprimorar as ações de combate à 
criminalidade nas cidades vinculadas à 
Regional de Pontes e Lacerda, nove 
policiais civis foram capacitados no curso 
de operador para o Sistema de Aeronaves 
Remotamente  P i lo tadas  (RPAS) ,  
popularmente conhecidas como “Drones”. 
O treinamento promovido pela Delegacia 
Regional em parceria com o SENAR e com 
o apoio do Sindicato Rural de Pontes e 
Lacerda, foi realizado entre os dias 25 a 27 
de novembro. A capacitação em operação 
de drones tem a finalidade de auxiliar a 
fiscalização de queimadas, monitoramento 
dos rios durante a piracema, vigilâncias em 
áreas sensíveis e demais atividades afins, 
no intuito de aumentar cada vez mais a 
sensação de segurança aos munícipes da 
região. 

PALESTRA FIM DE TARDE
O projeto de extensão Palestra de Fim de 
Tarde do curso de Enfermagem da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) em Cáceres realizará o evento 
'Por que devo participar de eventos 
universitários? Relatos de experiências', no 
dia 8 de dezembro, às 17h30, pela 
plataforma Even3.A carga horária é de 2 
horas. Os interessados podem se inscrever 
até a data do evento. As inscrições são 
gratuitas.  

LUTO OFICIAL
O governador Mauro Mendes e a primeira-
dama Virginia Mendes lamentaram o 
falecimento do arcebispo emérito de 
Cuiabá Dom Bonifácio Piccinini, na noite 
deste sábado (28), o Governador decretou 
luto de 3 dias pelo falecimento do 
arcebisto, em homenagem a todo o trabalho 
realizado por ele, ao longo de 45 anos 
dedicados a Igreja Católica. O arcebispo 
tinha 91 anos e estava internado em uma 
unidade de terapia intensiva (UTI), no 
Hospital Estadual Santa Casa. Ele foi 
internado no dia 23, após uma oscilação da 
pressão. 

querer" de tudo que está a nosso favor, e 
acima de tudo, saber usar as sequências 
dos nossos passos em busca dos 
objetivos propostos, e aproveitando das 
nossas  experiências que são necessárias 
e indispensáveis para o entendimento 
das viradas que a vida dá, e essa vontade 
de vencer deve estar ancorada em nossas 
crenças e na fé em Deus. 

Devemos estar conscientes que 
existe uma força suprema e inteligente 
disposta a nos auxiliar através da fé, e 
que é infinitamente superior aos nossos 
medos, dúvidas e inseguranças, pois na 
verdade somos o que somos, pelo 
resultados  das nossas obras, do nossos 
trabalhos  e das ações positivas em busca 
do crescimento material e espiritual. 
  

Wilson Carlos Fuáh é especialista em 
Recursos Humanos e Relações Sociais e 
Políticas

tudo por uma boa causa, né? Tá sabendo 
que o segundo turno da Covid anda 
pelaí, doidim prá pegar desavisado. 

Com galho de arruda, coisa de 
Papai Noel e virada de ano em Sexta 
Friday, vou de figa, pé de coelho, 
ferradura e os cambaus, que eu vou me 
cuidando pra continuar dando rasteira 
em cobra. Me aguardem, que depois da 
pandemia, to de vórta, pruma cerva 
gelada com o Primeiro Damo Felintinho, 
com o Daud e o Marcelo e aquele café de 
bule cheio da Rosane, marca  registrada 
da Cozinha da Dona Orfélia, minha 
eterna mana, Tava Windows e Fui 
mesmo. 

Somos o que somos 

Ressaca Friday 
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jogos, o Cuiabá voltou a vencer 
no Campeonato Brasileiro da 
Série B. 

A equipe derrotou os 
catarinenses do Avaí, por 2 a 1, 
em partida disputada na Arena 
Pantanal e válida pela 24ª rodada 
da competição. 

Enfrentando um surto de 
covid-19 com 11 jogadores 
infectados e vários desfalques, o 
Auriverde ficou à frente do placar 
com um gol de Maxwell no 
primeiro tempo. 

P o r é m ,  e m  p ê n a l t i  
cobrado por Alemão, a equipe de 
Santa Catarina conseguiu deixar 
tudo igual na etapa final. 

Quando a partida parecia 
se encaminhar para um empate, 
Maxwell fez o segundo e 
decretou a vitória dos mato-
grossenses.

s três representantes de OMato Grosso encerraram 
s u a s  r e s p e c t i v a s  

participações no Brasileirão da 
Série D – Edição 2020 no sábado 
(28). 
 Em Várzea Grande, o 
Operário perdeu por 6 a 2 para a 
Aparecidense (GO) enquanto o 
União perdeu por 4 a 3 para o 
Águia Negra fora de casa. As 
equipes não conseguiram a 
classificação no grupo A5. 

Já o Sinop também se 
despediu da competição sem 
conseguir a vaga na próxima fase. 
O Galo do Norte fechou sua 
participação no grupo A2 com 
derrota por 2 a 0 para o River no 
Piauí. O Brasileirão da Série D 
segue para a próxima fase sem 
representantes de Mato Grosso. 

Sexta à noite, após quatro 

motivação. “O que falar desse 
grupo? 

Recebendo pedradas de 
todos os lados, acontecendo coisas 
extracampo que poderiam nos 
enfraquecer, mas nós resolvemos 
dar a mão um pro outro e seguir 
junto contra todas as adversidades”, 
declarou o atacante e artilheiro do 
time, Maxwell, logo após a vitória 
sobre o Avaí.

 Cuiabá volta a enfrentar a OChapecoense hoje pela 25ª 
rodada do Campeonato 

Brasileiro da Série B. A CBF 
antecipou o começo do jogo para as 
18h (horário de Mato Grosso) na 
Arena Condá, em Chapecó (SC). 
Com o elenco prejudicado pelas 
lesões acumuladas e pelo surto de 
Covid-19 que atingiu os jogadores, 
o treinador Allan Aal terá 
dificuldade, novamente, para 
escalar seu time ideal e deverá fazê-
lo pouco antes do início da partida. 

N ã o  b a s t a s s e m  o s  
problemas internos, o Dourado terá 
pela frente um adversário que sobra 
na Série B. A Chapecoense lidera a 
competição com 47 pontos, sete a 
mais do que os 40 do Cuiabá, 5º 
colocado, mas vem de duas derrotas 
seguidas e precisa bater o Cuiabá 
para se reabilitar na competição. 

O Cuiabá tem a seu favor o 
histórico do confronto entre os dois 
times, que tem duas vitórias para os 
mato-grossenses e uma derrota. O 
Cuiabá venceu um jogo de ida na 
Copa Sul Americana de 2016, mas 
perdeu o segundo jogo e foi 
eliminado do torneio que deu o 
título para a Chape. Este ano os 
times se enfrentaram na Arena 

Pantanal e o Dourado venceu por 2 
a 1, de virada nos acréscimos. À 
época, a vitória colocou o Cuiabá na 
liderança. 

Agora o Dourado se apega à 
reação que teve diante do Avaí na 
rodada passada e aposta na raça 
para se manter com chances de 
subir para a primeira divisão. O 
grupo voltou a se fechar, demonstra 
união e utiliza as críticas como 

FORA DO CAMPEONATO

Mato-grossenses dão adeus ao  
Campeonato Brasileiro Série D 

Série D do Brasileiro segue sem representantes de Mato Grosso 

Só Notícias 

Série D acabou para times de Mato Grosso  

 Foto: Assessoria

BRASILEIRO

Cuiabá usa adversidades como motivação para 
 vencer a Chapecoense nesta terça na Série B 

Marco Stamm/SN 

Jogo acontece hoje as 18 horas de Mato Grosso  

 Foto: Assessoria
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A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em 
tudo  o  que  envo lve  a  

comunicação. Se for um profissional de 
jornalismo, comércio, viagens ou educação, 
pode esperar por mudanças importantes e 
positivas nos próximos meses. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, 
pelo menos, seis meses de 

mudanças importantes em suas finanças. 
Tudo indica que o dinheiro chega com mais 
facilidade nos próximos meses e será o fator 
preponderante das mudanças prometidas. 
Prepare-se para boas novas. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, pelo 
menos ,  se i s  meses  de  

mudanças importantes em todos os setores 
de sua vida, começando por si mesmo. É 
bastante provável que um acontecimento 
marcante tenha ocorrido no último mês, 
apontando para uma nova vida. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em 

suas emoções, que passam por um período de 
transformações profundas. Você está 
encerrando um ciclo e outro deve começar 
imediatamente. Ótimo período para uma 
terapia. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em 

projetos e trabalhos realizados em grupos e 
equipes. É bastante provável que você seja 
convidado ou que decida gerenciar um novo 
projeto e uma nova equipe de trabalho. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em seu 

coração. Se estiver só, pode ser por pouco 
tempo: o Universo pode presenteá-lo com um 
romance, que pode começar a partir de agora. 
Seu coração vai pulsar com mais força. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, pelo 
menos ,  s e i s  meses  de  

mudanças importantes em sua fé. Um 
acontecimento específico pode fazer com 
que seu caminho espiritual passe por um 
revés, por um novo direcionamento e traga a 
você, uma nova filosofia de vida. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, 
pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em 

projetos que envolvem suas finanças. Uma 
nova parceria financeira, um novo 
investimento ou empreendimento que trará 
mudanças à sua vida material e finanças.

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, 
pelo menos, seis meses de 

mudanças importantes em sua rotina, que 
envolve o trabalho e a saúde. O período pode 
envolver a chegada de um novo projeto ou 
emprego. Você estará mais focado na 
manutenção e cuidados com a saúde. 

A Lua continua seu ciclo, 
entra na fase Cheia em 
G ê m e o s  e  c h e g a  
acompanhada de um eclipse 
marcando um período de, 
pelo menos, seis meses de 

mudanças importantes em sua vida 
doméstica e relacionamentos familiares. 
Tudo o que envolve a casa e a família passa 
por algumas mudanças. Você pode decidir 
até mudar-se de cidade ou país. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes em sua 

vida profissional e projetos na carreira. Você 
pode esperar por algo um acontecimento que 
vai marcar o início dessas mudanças: um 
novo projeto, uma promoção, o emprego dos 
sonhos. 

A Lua continua seu ciclo, entra 
na fase Cheia em Gêmeos e 
chega acompanhada de um 
eclipse marcando um período 
de, pelo menos, seis meses de 
mudanças importantes nos 

relacionamentos, pessoais e profissionais. Se 
estiver só, o Universo pode brindar você com 
um novo relacionamento, que chega para 
ficar. Uma nova parceria comercial também 
pode surgir. 

HORÓSCOPO********** **********

Linda, elegante e acima de tudo 
competente. Hoje nosso destaque VIP é 
endereçado a Master Coach Eliane 
Ribeiro ,  que  celebra mais  um 
aniversário. Que Deus lhe conceda 
muitas vitórias, saúde e muitos anos de 
vida. Parabéns!!! 

Marcando mais 
um golaço  no  
placar da vida o 
nosso  quer ido  
amigo de longas 
datas Elson Pires, 
a  q u e m  e s t a  
coluna deseja paz, 
amor e saúde.  

***********

***********

Parabenizamos a amiga de longas datas 
Sebastiana Catelan (Batana), pela 
passagem de seu aniversário. Ela que 
recebeu no fim de semana os vivas dos 
familiares que entoaram o Tradicional 
Parabéns a você. Feliz Aniversário que 
esse seja mais um de bons anos que virão. 
Felicidades sempre é o que desejamos.  

Hoje o brinde é especial ao companheiro do Rotary Club de 
Cáceres, Lino Tadeu Tavares Alves que festeja ao lado da 
esposa Mirna (foto) mais um ano de vida. Nosso brinde a você é 
de Saúde, Amor, Prosperidades e Felicidades sempre.  

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

Vivas a Marinalva Denipotte Manfrin 
que celebra mais um ano de existência 
recebendo dos familiares e amigos o 
abraço e votos de felicidades. Que Deus 
sempre guie sua vida. Feliz Aniversário! 

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

Desembarcando em terras catarinense a querida Bernadete 
Castrillon que já está em Camboriú curtindo as belas praias e 
com a melhor companhia: os filhos. Que esse passeio seja 
repleto de alegrias, que aproveite os dias para matar saudades 
e recarregar as energias. Boas Férias.  
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