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SABADÃO FESTIVO

Projeto consiste não somente em tirar as crianças da rua, agregando aprendizados, e experiências que servirão para toda a vida, num modelo diferente de convivência

Projeto Gonçalinho promove
evento com bingo em Cáceres
Foto: Divulgação

Neste sábado acontece a partir das 19h00, no Projeto Gonçalinho
na Rua dos Desenhistas, próximo a igreja de São Gonçalo no Cavalhada III
em Cáceres, uma grande noitada festiva visando auferir recursos para a
instituição que cuida de crianças e jovens dos bairros mais pobres da
cidade. Comes e bebes, musica ambiente, sorteios de brindes através de um
bingo, são algumas das atrações. Página 03

FRONTEIRA ALERTA

Fiscais estariam dificultando
rurais de Cáceres e Vila Bela

Instituição assiste crianças carentes da periferia

REDES JOVENS

Região oeste é representada por
estudante da Unemat de Cáceres
Foto: Nataniel Zanferrari

A aluna Hemily
Lohainy de Souza Correia,
da Universidade do Estado
de Mato Grosso (Unemat),
foi escolhida para
representar a Região
Centro-Oeste no projeto
'Mapeamento de Rede de
Jovens Empreendedores'.
Hemily é aluna do curso de
Ciências Contábeis no
Campus Universitário Jane
Vanini, em Cáceres.

Produtores pediram respeito e bom senso na parceria

O presidente do INDEA-MT, Guilherme Nolasco participou de
uma reunião na Famato com produtores rurais de Cáceres e Vila Bela da
Santíssima Trindade para tratar da fiscalização sanitária nas faixas de
fronteira e a campanha especial de pré-vacinação contra a aftosa. A
principal reclamação dos produtores relaciona-se ao despreparo dos fiscais
que atuam de maneira truculenta, conforme o presidente do sindicato de
Cáceres Jeremias Leite. Página 04

PREÇO DO PODER

Deputados estaduais custam
R$ 34 milhões ao mês em MT
Foto: Arquivo

Página 03
Hemily Lohainy da Unemat/Cáceres, no Juventude Conectada

CORIXA/CÁCERES

Gefron breca mulinha do
Vila Irene com pó na Van
Foto: documento

Nos gabinetes Vips milhões são gastos na AL-MT

Na tarde da última quarta-feira (8) uma
equipe do Gefron em abordagem na BR 070, na
entrada da fazenda das onças, prendeu Miriam dos
Santos da Silva Ramos, uma jovem que residia até
então no Bairro Vila Irene e dançou por tráfico de
entorpecentes. Ela estava numa Van que faz a linha
Corixa à Cáceres e dispensou um pacote através da
janela, quando o coletivo foi parado pelo Gefron. A
mulinha assumiu a bronca e foi chaveada. Pagina 03

Os deputados estaduais de Mato Grosso custam mais de R$ 34 milhões
por mês ao Estado (povo) com despesas de salários, verba indenizatória, salários
de funcionários de gabinetes, verba extra para gabinete e combustível. A quantia
está distribuída em verba indenizatória de R$ 65 mil, R$ 6 mil extras para despesas
de escritório pra cada chefe de gabinete e mais mil litros de gasolina mensalmente
para viagens ao interior e circulação em Cuiabá. Página 05

Identidade de Miriam agora será na cadeia feminina
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A Lista e os Abusos
PEIXE NA PRAÇA
A Secretaria de Agricultura informa aos
munícipes que no próximo final de semana,
dias 11 (das 7h00 às 15h00) e 12 (das 7h00 às
12h00) estará sendo comercializado na praça
de eventos da SICMATUR, peixe da espécie
Tambatinga, a preço de nove reais o quilo.
Peixe é bom pra visão, pra cuca, ótimo pra
digestão, enfim, um alimento dos Deuses, e o
precinho da feirinha do fim de semana é de
regalar os olhos e o bucho. Não deixe pra
ultima hora, marque ponto logo cedo e leve sua
fritada ou ensopada. Xô Mano!
ESTRADAS DA MORTE
Segundo o levantamento, 71,1% (3.443 km)
das rodovias do Estado apresentam algum tipo
de deficiência, sendo avaliadas como
regulares, ruins ou péssimas. De acordo com a
entidade, o quadro deficitário no pavimento
encarece o custo do transporte rodoviário em
34,9%, o maior da região Centro-Oeste, onde a
média é de 29,3%. A avaliação consta na 21ª
Pesquisa de Rodovias, divulgada nesta terçafeira pela Confederação Nacional de
Transportes (CNT).
SOCIEDADE ANÔNIMA
O senador Cidinho Santos (PR-MT), membro
da bancada ruralista, fez emendas ao texto de
uma medida provisória que podem beneficiar
uma empresa da qual é sócio e que tem débitos
parcelados com Funrural. As alterações foram
feitas à MP 793, que prevê descontos a
produtores rurais com débitos junto ao fundo.
Se as emendas feitas por Cidinho entrarem em
vigor, sua empresa poderá aderir a um
refinanciamento em situações mais favoráveis.
A pesquisa aponta que, apenas para as ações
emergenciais de reconstrução e restauração das
vias, estima-se que seriam necessários R$ 2,37
bilhões em Mato Grosso.
FAZ DE CONTA
Segundo o estudo da Transparência Brasil,
80% dos membros dos tribunais de conta na
época em 2014, havia ocupado cargo eletivo,
ou na administração púbica, antes de sua
nomeação. Chocante é que 23% dos membros
respondiam processo por atos ilícitos, ou por
improbidade administrativa, ou até já haviam
sido punidos pelo Judiciário, ou pelo próprio
Tribunal de Contas. Além disso, 31% eram
parentes de políticos, é a evolução do
nepotismo no século 21. Dos 34 tribunais de
contas pesquisados, apenas 6 não tinham
nenhum conselheiro com pendência judicial.
PIRATA ESTREPE
Uma operação da Delegacia Especializada de
Defesa do Consumidor em Cuia, resultou na
apreensão de 852 produtos falsificados no
Shopping Popular. Entre as réplicas que
estavam sendo comercializadas ilegalmente, as
grifes Victor Hugo, Louis Vuitton, Carmem
Steffens, Calvin Klein, Billabong, Quick
Silver, Element, Ripcurl e Levis. Oito pessoas
entre proprietários e vendedores foram
conduzidas a Decon. As otárias saiam
desfilando pelai com os couros de grifes mais
falsas que nota de R$ 15,00 esnobando com
Carmem Estrepe pensando ser a Steffens, sai
de baixo, comadre!
CADÊ A ECONOMIA?
Ainda mantidas em segundo plano por parte
dos governantes do País, as políticas públicas
para crianças representam um investimento
sete vezes menor que as eventuais políticas de
compensação e de assistência social adotadas
quando as primeiras são ignoradas e deixadas
de lado. Quem garante é a gerente de Parcerias
para o Setor Privado do PNUD, Luciana
Aguiar, ao afirmar que, a cada US$ 1 investido
em políticas públicas para crianças de até 6
anos, são economizados US$ 7 nas políticas de
compensação e de assistência social. Em outras
palavras, significa dizer que é melhor prevenir
do que remediar, menos para os governantes,
que desviam para si a maior parte do que se diz
ser investido.

Com a proximidade do fim de ano
letivo, começam as matrículas e rematrículas
nas escolas particulares. Nesse período, é
comum que pais e responsáveis tenham
dúvidas sobre seus direitos e uma das
polemicas refere-se a cobrança pelas escolas
particulares da taxa de matricula e ou taxa de
reserva, que por lei, não existe.
A lei da mensalidade escolar veda
isso. Embora muitas instituições educacionais
obriguem os alunos ao pagamento de uma
estranha 'Taxa de Rematrícula' no início de
cada ano letivo, tornando-se, na verdade, uma
13ª prestação, a lei é clara: a matrícula não
pode constituir uma parcela a mais, como uma
13ª mensalidade, isto é ilegal.
Afinal, o ano tem 12 meses e os pais
mantém com o estabelecimento educacional
um contrato de prestação de serviços com
tempo determinado, se anual, 12 meses, é o
que se pode cobrar, nada, além disso. O que a
escola pode e deve fazer, é somar o preço total
da anuidade e dividir por 12, incluso aí tudo o
que ela quiser cobrar, taxas e etc. e tal, mas não
pode separar.
Neste contrato com valor anual
dividido por 12, a escola tem que prever plano
pedagógico, cursos extras e todos os detalhes
sobre pagamentos e reajustes. No caso da
mensalidade, os pais devem saber do aumento
45 dias antes do período da matrícula, cujo
preço somado aos 12 meses da anuidade e
dividido por 12 vezes e ou meses, após
contratado, não pode sofrer alteração pelo
período de um ano.
Melhor explicando, a matrícula pode
até ser cobrada, mas desde que integre a
anuidade. Ou seja, se a escola cobrá-la
antecipadamente a título de reserva ou
matrícula, não embutida no orçamento da
anuidade, a taxa extra, deve ser descontada do
contrato anual.
Depois vem a tal lista, aquela abusada
onde algumas escolas incluem tudo, quando
cediço é, que só pode constar nela, material de
uso pedagógico, não se computando aqui, os
materiais de dever da escola, como giz, papel
higiênico, álcool, etc. Lista de material

escolar é o que o nome diz: material escolar,
obrigação da escola em sua elaboração, a fim
de que os pais comprem o material onde eles
quiserem, não podendo ser obrigados a
comprar o material na escola ou em local
indicado ou sugerido pela direção ou docentes
do estabelecimento escolar.
Neste sentido, o amparo da Lei
Federal nº 12.886/2013, que proíbe a inclusão
de itens coletivos na lista de material escolar,
sendo nulas, as cláusulas contratuais que
obriguem o pagamento adicional ou o
fornecimento desses itens, cujos custos dos
material de uso coletivo devem ser incluídos
no valor da anuidade ou semestralidade.
Como mencionado, as instituições de
ensino não podem especificar marcas nem
direcionar local para compra, pois os pais têm
direito a consultar a lista de material escolar,

sendo livres para escolher e adquirir
pessoalmente os itens. Também lembramos,
que a escola não pode negar pedidos de
histórico escolar ou impedir a transferência
para outra instituição, muito menos impor
qualquer tipo de sanção pedagógica (como
impedir o aluno de assistir aulas, realizar
provas, participar de atividades, etc.), pelo
fato do aluno estar inadimplente.
E, concluindo, a escola não pode
recusar a matrícula de alunos com deficiência
ou portadores de doenças não-contagiosas.
Crianças com síndromes devem ser
matriculadas na grade regular de ensino e caso
necessitem de acompanhamento específico, o
custo extra não pode ser cobrado apenas dos
pais do aluno, devendo ser incluído no custo
da escola. Se a escola pisar na bola, PROCON
Neles, Bom Dia!

Bullying e violência na escola: como enfrentar?
Recentemente tivemos conhecimento
do gravíssimo fato ocorrido em uma escola de
Goiânia, onde inocentes foram alvo da ação de
um colega. Outros acontecimentos análogos de
violência – fogo em creche de Janaúba (MG) e
contra o índio Galbino (Brasília); os massacres
em escolas em Realengo (RJ) e Columbine
(EUA) – vêm, de longa data, nos causando
perplexidade, porém não podem nos paralisar!
Mais do que fatos isolados, são sintomas de uma
sociedade atordoada, com valores distorcidos e
despreparada para enfrentar os desafios
socioemocionais que o mundo, em acelerada
mutação, impõe.
Casos de violência escolar são mais
constantes do que imaginamos. De acordo com
um estudo inédito da consultoria IDados, 55%
das escolas brasileiras analisadas registraram
agressões físicas ou verbais a funcionários e
alunos em 2015. E, ao contrário do que se
imagina, esses casos acontecem com mais
freqüência em escolas de situação
socioeconômica média e alta (61%). O índice é
um pouco menor nos colégios de situação menos
favorecida (43,6%). As causas que levam à
violência podem ser inúmeras. O bullying está
entre elas.
A ausência de desenvolvimento das
habilidades socioemocionais das nossas crianças
é comprovadamente o fato gerador de atitudes
agressivas e violentas. Faltam, a muitas crianças,

jovens e mesmo adultos as ditas habilidades de
vida, inteligência emocional! A lucidez ao
abordar a questão da violência e a perspectiva na
qual a mesma deve ser enquadrada são a chave
para alcançarmos uma solução.
Devemos focar as causas, não as
conseqüências. Prevenir, e não apenas remediar,
passa pela capacidade dos professores de
desenvolver em seus alunos as tais habilidades
socioemocionais. A família tem papel primordial
na construção dessas habilidades, mas a escola
também tem encarado o papel de reforçar
valores, princípios e conceitos como: gentileza,
sociabilidade, resiliência, colaboração, apoio,
assertividade, feedback positivo, entre vários
outros indispensáveis ao pleno desenvolvimento
do ser humano.
Sabemos da consciência de muitos
educadores neste sentido. Falta, porém, uma
metodologia para transcender a intenção e o
desejo e propor ações práticas. Sem isso, pouco
se pode esperar em termos de transformação da
realidade. É preciso que haja métodos eficazes,
que emulam a “residência médica” entre os
professores, garantindo uma adoção suave dos
processos, a fim de assegurar uma práxis
educativa com bons resultados. Um processo
adequado, aliado a conteúdos de qualidade,
facilita a preparação dos professores para
enfrentar os desafios que hoje se impõem no
ambiente escolar.

EXPEDIENTE
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NOITADA COM BINGO

Projeto foi criado em 2001 pela professora alemã Katja Polik, com o intuito de desenvolver e auxiliar as crianças carentes em Cavalhada III em Cáceres

Amanhã tem festa com
prêmios no Gonçalinho
Da Redação

Foto: Divulgação

N

este sábado acontece a partir
das 19h00, no Projeto
Gonçalinho na Rua dos
Desenhistas, próximo a igreja de São
Gonçalo no Cavalhada III em
Cáceres, uma grande noitada festiva
visando auferir recursos para a
instituição onde crianças e jovens
dos bairros mais pobres da cidade
são cuidadas.
Comes e bebes, musica
ambiente, sorteios de brindes através
de um bingo, são algumas das
atrações.
Sanzio Batista Sardinha,
coordenador do projeto, avisa que as
cartelas já estão a venda pelo
precinho de apenas R$ 10,00 e os
adquirentes além de estarem
colaborando com a entidade,
concorrerão a 1º premio, R$
1.000,00; 2º - R$ 800,00; 3º um
telefone celular; 4º - uma bicicleta e
5º - um brinquedo. O importante,
destaca, é participar, se divertir e
colaborar.
O Gonçalinho foi criado em
2001 pela professora alemã Katja
Polik, (atualmente em Sapezal) com
o intuito de desenvolver e auxiliar as
crianças carentes do Cavalhada III,
um dos bairros mais pobres de
Cáceres, devido a fortes problemas

As subvenções, enfatizou,
vêm da SECIBA (Sociedade
Educadora e Cultural de Integração
Brasil/Alemanha) que responde
jurídica e fiscalmente pelo Projeto
Gonçalinho, recebendo e
administrando as doações.
Dentre os parceiros, a escola
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium e
a comunidade católica de St.
Bonifatius de Metzingen, que envia
mensalmente recursos para o
funcionamento básico do projeto.
Na realidade, os recursos
monetários provêm quase que em
sua totalidade de instituições e

ESTARRO DO GEFRON

Mulinha da Vila Irene dança com
pacote de pó em Van na fronteira
Sanzio (destaque): Inclusão social é a meta especial do projeto assistencial

na comunidade relacionados a
drogas, prostituição e violência, ,
suprindo assim, a ausência de opções
de lazer e educação enquanto os
menores não estão na escola.
Conforme esclarece Sanzio,
o projeto consiste não somente em
tirar as crianças da rua, pois agrega

Gefron c/ Redação

aprendizados, exemplos e
experiências que servirão para toda a
vida, através de um modelo diferente
de convivência. Todos descobrem
novas formas de aprender, que
podem ocorrer em atividades como
música, discussões, pinturas, jogos,
colagem, cozinhando e etc.

REDES JOVENS

Estudante da Unemat representa
Centro-Oeste em projeto nacional
Assessoria

A

aluna Hemily Lohainy de
Souza Correia, da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), foi
escolhida para representar a Região
Centro-Oeste no projeto
'Mapeamento de Rede de Jovens
Empreendedores'. Hemily é aluna do
curso de Ciências Contábeis no
Campus Universitário Jane Vanini,
em Cáceres.
O projeto é uma parceria da
Rede Conhecimento Social (ReCos)
com o Instituto Brasileiro de
Opinião Pública e Estatística (Ibope
Inteligência) e com a Fundação
Telefônica Vivo.
O projeto será lançado em
abril de 2018 e faz parte de um
projeto maior chamado 'Juventude
Conectada', que iniciará sua terceira

cidadãos da Alemanha, país que
também envia anualmente dois
voluntários para trabalhar com as
crianças.
Desde 2008, o Gonçalinho
funciona
em espaço próprio,
assistindo uma média diária de 60
crianças entre 3 e 12 anos, dividas
entre os turnos da manhã e da tarde.
Já passados mais de 15 anos
desde quando tudo começou e as
primeiras crianças já funcionam
como multiplicadores na
comunidade, que cada vez vem se
tornando mais forte, social e segura.

edição em breve.
Ele é um estudo da
Fundação Vivo que estimula jovens
a construírem uma sociedade mais
justa e inclusiva através da cultura
digital, analisando quatro eixos:
Comportamento, Educação,
Ativismo e Participação Social e
Empreendedorismo.
Para realizar o projeto, foi
montada uma equipe fixa de jovens
empreendedores de cada região do
País com atividades diversas na área
de empreendedorismo.
A idéia é que o grupo
acompanhe o andamento deste
estudo, auxiliando na análise dos
resultados do mapeamento e na
interpretação de possíveis contextos
socioeconômicos em cada região
brasileira.
Foto: Nataniel Zanferrari

Para representar a Região
Centro-Oeste, foi escolhida a
acadêmica da Unemat, que esteve na
cidade de São Paulo ontem, (9) e
nesta sexta-feira (10) para
treinamento, retornando em
fevereiro de 2018 para finalização
desta etapa do projeto.
Hemily foi bolsista do O
Núcleo da Unemat integrante da
Fundação Interuniversitária de
Estudos e Pesquisas sobre o
Trabalho (Unitrabalho),
participando de projetos de pesquisa
e extensão na área da Economia
Solidária, Agroecologia e Educação
do Campo. Ela também participou
da Maratona Células
Empreendedoras com a startup
S.O.S. Universitários, que foi
campeã na fase final do programa, e
agora a aluna compõe a equipe do
Centro de Direitos Humanos Dom
Máximo Biènnes.

N

a tarde da última quartafeira (8) uma equipe do
Gefron em abordagem na
BR 070, na entrada da fazenda das
onças, prendeu uma mulher por
tráfico de entorpecentes. Uma Van
que faz a linha Corixa à Cáceres foi
parada pelo Gefron, cujos policiais
avistaram quando uma suspeita
visualizou a equipe policial ela
dispensou através da janela da Van
um invólucro suspeito.
Vendo a situação os policiais
deram ordem imediata de parada ao
condutor da van, que de pronto
obedeceu e quando entraram no
interior do veículo vários
passageiros apontaram uma mulher
como sendo a que teria jogado o
objeto pela janela

Os policiais realizaram a
varredura no acostamento e foi
localizado o invólucro se tratando de
substância análogo a pasta base de
cocaína, com aproximadamente um
kg da droga
No início a suspeita negou
que o material seria dela, mas logo
depois durante um papo reto com a
suspeita identificada como sendo
Miriam dos Santos da Silva Ramos,
19, uma jovem que residia até então
no Bairro Vila Irene, a novata
confessou ser a dona da droga e que
venderia o entorpecente na cidade de
Cáceres.
Diante disso a mulinha,
juntamente com a droga foram
encaminhados até a delegacia para
as devidas providências.

Foto: Documento

Miriam dos Santos da Silva Ramos começou cedo no mundo do crime

Aluna Hemily Lohainy de Souza Correia da Unemat/Cáceres
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DENGUE E ZIKA

Serão 10 dias de operação da vigilância, iniciando pelo bairro São Sebastião e atingindo toda a cidade, com o objetivo de eliminar focos do mosquito transmissor

Mutirão contra o aedes em
Araputanga começa dia 21
Assessoria c/ Redação

A

Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Araputanga,
através da Vigilância em
Saúde está trabalhando de forma
integrada com a Secretaria de
Obras, na realização do mutirão
da limpeza dos entulhos
recolhidos das residências da
cidade, cujo trabalho faz parte do
Plano de Ações de Mobilização
Municipal para o Combate ao
Mosquito Aedes Aegypti.
O “Mutirão da Limpeza”
será realizado no período de 21 de
novembro a 1º de dezembro de

Foto: Ferreira Junior

2017 e será iniciado pelo bairro
São Sebastião. “É o mutirão para
eliminar focos”, disse o gerente
de Vigilância em Saúde, José
Ricardo Ribeiro.
As atividades de limpeza
pública e manutenção urbana nos
bairros consistem em visitação às
residências para a retirada e
eliminação de entulhos que
possam servir de criadouros do
mosquito da dengue. “Garrafas
pet´s, pneus, as pessoas ainda
joga nos terrenos e temos que
prevenir”, alertou.

Conforme o gerente de
Vi g i l â n c i a e m S a ú d e , o s
proprietários de terrenos
particulares estão sendo
notificados para que
providenciem a limpeza, bem
como são notificados casos em
que os agentes já alertaram os
proprietários de casas com
criadouros e estes ainda não
tomaram as devidas
providências.
“As pessoas, as vezes
saem e deixam a casa fechada,
dificultando a acesso dos agentes

LINHA DURA

Produtores de Cáceres e Vila Bela
reclamam de scais nas fronteiras
Famato c/ Redação

A

tendendo ao convite da
Federação da Agricultura
e Pecuária de Mato
Grosso (Famato) o presidente do
Instituto de Defesa Agropecuária
de Mato Grosso (INDEA-MT),
Guilherme Nolasco participou de
uma reunião com produtores
rurais de Cáceres e Vila Bela da
Santíssima Trindade para tratar da
fiscalização sanitária nas faixas de
fronteira e a campanha especial de
pré-vacinação contra a febreaftosa. O encontro aconteceu no
final da semana passada, no
Edifício Famato com a
participação do presidente da
Federação Normando Corral e do
diretor Antônio Carlos Carvalho
de Sousa.
De acordo com os
presidentes dos Sindicatos Rurais
de Cáceres Jeremias Pereira Leite
e de Vila Bela da Santíssima
Trindade José Teixeira, foi traçada
uma estratégia especial nas
fronteiras para controlar a entrada
e saída de animais e ainda
fomentar a importância da
vacinação contra a febre aftosa.
A principal reclamação
dos produtores está relacionada ao
despreparo dos fiscais que atuam
nas faixas de fronteira. “Estamos

com uma estratégia especial na
fronteira, acompanhando todos os
embarques e desembarques de
animais juntamente com os fiscais
do Indea, porém por falta de
preparo de alguns servidores do
órgão essa fiscalização tem sido
feita de maneira truculenta”,
contou o presidente do sindicato
de Cáceres Jeremias Leite.
Outro ponto discutido
foram as dificuldades no
transporte dos animais. “Os
animais são transportados sem
hora para chegar no destino, já que
dependem da infraestrutura de
pontes e estradas. E acabam
chegando fora do horário nos
postos de fiscalização e é nesses
casos que somos mal
interpretados pelos fiscais.
Queremos alinhar com o
presidente do Indea para que haja
compreensão dos servidores
nesses casos.
Pedimos que haja respeito
e bom senso para que a nossa
parceria tenha bom êxito, já que
estamos trabalhando pelo mesmo
objetivo, em prol da saúde
animal”, disse o presidente do
sindicato rural de Vila Bela José
Teixeira.
De acordo com Antônio
Foto: Famato/MT

Ruralistas se queixam da truculência na ﬁscalização

Carlos o trabalho de vigilância
sanitária precisa ser
implementado e as ações
intensificadas. “O trabalho de
vigilância são muito importantes,
visto que no mundo todos os casos
de infestação da doença
aconteceram em faixas de
fronteira. Por isso precisamos
intensificar as ações nas faixas de
fronteira. E pedimos aos
produtores que em caso de
dúvidas entrem em contato com a
Famato, com os sindicatos rurais
mais próximos e o próprio
INDEA-MT”, disse Antônio
Carlos.
A Famato assumiu o
compromisso de estabelecer um
canal de comunicação entre os
produtores rurais, os sindicatos
rurais e o Indea. “Todas as
demandas serão concentradas na
Comissão de Pecuária da Famato,
através do analista de pecuária da
entidade Marcos de Carvalho, que
ficará responsável em fazer a
ponte com a coordenação de
vigilância animal do Indea
nivelando todas as questões”,
explicou o presidente Normando
Corral que se colocou à
disposição dos produtores e do
Indea para um bom entendimento.
O presidente do Indea
Guilherme Nolasco sinalizou para
a realização de cursos de
reciclagem para os servidores e
destacou a o valor das ações em
conjunto com o setor produtivo.
E ainda ressaltou a
importância da fiscalização e da
educação sanitária como
atividades importantes para a
seguridade nas faixas de
fronteiras.
“Defesa sanitária se faz
com vários entes envolvidos e a
participação dos sindicatos rurais
e dos produtores rurais colaboram
para estreitar os laços com o setor
produtivo para evoluirmos juntos
e alcançarmos a sanidade dos
animais e manter o estado livre de
doenças”, disse Nolasco.
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Trabalho é de forma integrada pela Secretaria de Obras

ao local, então pedimos que
deixem lixos e entulhos em frente
da residência, para que possamos
recolher”, afirmou.
José Ricardo observou
que uma casa nessa situação em
meio as outras que foram
devidamente limpas compromete
o trabalho, colocando a vida de
todos sob risco. Ele informou
que, além de lixos e entulhos, o
maior problema existentes nos
bairros são recipientes que
acumulam água. “Uma vez
realizada a limpeza em todos os
bairros, a pessoas continuam
acumular lixo e entulho em seus
quintais e nas ruas será notificada
e sujeita a multa de R$ 225,00 o
valor da multa.”, afirmou.
O gerente de Vigilância
em Saúde observou que
Araputanga registrou em
setembro, o primeiro caso de uma

paciente com sorologia IGM
Reagente para Chikungunya e
Dengue, o que é preocupante,
uma vez, que este ano foram
notificados 32 casos de
chikungunya, 51 casos de dengue
e 10 casos de zika.
“Esse caso veio como
mais uma alerta para nós, pois
temos a questão da microcefalia e
temos que trabalhar a
prevenção”, informou.
De acordo com o gerente
de Vigilância em Saúde, a
Prefeitura Municipal de
Araputanga está concentrando
esforços para que a população
possa colaborar com esta ação e
entender que somente com a
eliminação de criadouros é
possível conseguir vencer o
mosquito transmissor da dengue,
chikungunya e zika.
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Levado em conta as conseqüências da inflação, o valor que será repassado nesta sexta feira, comparado ao mesmo decêndio de 2016 apresenta aumento de 3,74%

Governo repassa hoje mais
de R$ 3,1 bi aos Municípios
Agência CNM c/ Redação
Foto: Ilustrativa

O

s Municípios recebem
nesta sexta-feira, 10, o
primeiro decêndio do
mês do Fundo de Participação
dos Municípios (FPM). O valor
total repassado será de R$
3.133.829.025,16, já descontada
a dedução do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da
Educação (Fundeb).
A Confederação Nacional
de Municípios (CNM) informa
que em valores brutos, isto é,
incluindo a dedução do Fundeb, o
montante é de R$
3.917.286.281,45.
De acordo com dados de
repasses anteriores do FPM, o
montante repassado no primeiro
decêndio deste mês apresentou
crescimento de 5,91% em termos
nominais (sem considerar os
efeitos da inflação) quando
comparado com o mesmo
decêndio de novembro de 2016.
Quando é levado em conta as
conseqüências da inflação, o

na Emenda Constitucional
84/2014. O repasse extra foi de
R$ 3,999 bilhões. No caso de
levar em conta os efeitos da
inflação, o FPM acumulado em
2017 apresenta crescimento de
5,95% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
Apesar dos valores das
transferências, a CNM alerta que
os repasses no segundo semestre
de cada ano são menores

RESPONSABILIDADE FISCAL

Gestão da Unemat e Prefeituras
discutem cursos em andamento
Repasses são sempre menores no 2º semestre de cada ano

valor que será repassado nesta
sexta-feira comparado ao mesmo
decêndio de 2016 apresenta
aumento de 3,74%.
De janeiro deste ano até o
primeiro decêndio de novembro,
foram repassados aos Municípios
R$ 79,667 bilhões. Isso

corresponde a um aumento de
9,67% em relação ao montante
transferido no mesmo período do
ano anterior sem considerar os
efeitos da inflação.
A CNM ressalta que nesse
total é levado em consideração o
repasse de 1% de julho previsto

DINHEIRO DO POVO

Mato Grosso gasta R$ 34 milhões
por mês com deputados estaduais
C. MT c/ Redação
Foto: AL-MT

Só para a verba indenizatória (VI) a soma é de R$ 65 mil

O

s deputados estaduais de
Mato Grosso, custam
mais de R$ 34 milhões
por mês ao Estado com despesas
de salários, verba indenizatória,
salários de funcionários de
gabinetes, verba extra para
gabinete e combustível. A quantia
disponível para cada deputado
está distribuída em verba
indenizatória (VI) de R$ 65 mil,
R$ 6 mil extras para despesas de
escritório pra cada chefe de
gabinete e mais mil litros de

comparativamente aos repasses
do primeiro semestre.
Dessa forma, a entidade
reforça a importância de os
gestores ficarem atentos e terem
cautela ao gerir os recursos
municipais.
A Confederação reitera
que os recursos podem ser ainda
menores que o previsto, pois
costumam variar de acordo com
fatores macroeconômicos.

gasolina liberados mensalmente
para viagens para o interior e
circulação dentro de Cuiabá.
A soma das duas
primeiras verbas é de R$ 71 mil,
que tem pouca variação,
considerando as correções
orçamentárias de fim de ano da
Assembléia Legislativa. Já o
preço da gasolina tem variações
constantes.
Se considerado o preço
médio de R$ R$ 3,78 atualmente
divulgado pela ANP (Agência

Nacional do Petróleo), cada
deputado custa mensalmente R$
3.780,00 apenas com
combustível. O que eleva a verba
de assistência para o custo
mínimo de R$ 74 mil.
Essa soma se acrescenta
ao salário de deputado estadual
hoje em R$ 25,3 mil, puxando as
despesas para o Estado para R$
99,3 mil. Mas se considerar os
salários de funcionários de
gabinete aos quais cada
parlamentar tem direito, a
despesa fica bem maior.
Pesquisa publicada pela
ONG Transparência Brasil
mostra Mato Grosso como o
segundo Estado brasileiro com
maior diferença entre verba
recebida por deputados estaduais
e renda per capita. Em 2015, cada
parlamentar recebia até R$ 90 mil
em verbas enquanto o ganho de
cada morador do Estado tinha um
teto de aproximadamente R$ 30
mil, valor três vezes menor.
Além de ter a Assembléia
Legislativa com a cota mais alta
do país, os parlamentares não
precisam mais apresentar
comprovantes fiscais antes de
receber o dinheiro. (Fonte
Circuito Mato Grosso e
Transparência Brasil).

A

reitora da Universidade
do Estado de Mato
Grosso (Unemat), Ana
Maria Di Renzo, e representantes
da prefeituras municipais de
Lambari D'Oeste, Rio Branco e
Salto do Céu reuniram-se na
manhã de anteontem, (8), na Sede
Administrativa da Unemat, em
Cáceres.
A reunião teve como
pauta a situação financeira e
pedagógica dos cursos de
Licenciatura em Matemática e
Pedagogia, oferecidos no
município de Rio Branco pelo
Programa Parceladas em
consórcio com as prefeituras dos
três municípios.
“É muito importante
realizarmos este encontro e
explicarmos aos municípios o
que está acontecendo em relação
aos repasses e aos cursos”, afirma
a reitora, Ana Maria Di Renzo.
“Falta apenas um
semestre para os cursos serem
concluídos, então é necessário
que acertemos as dificuldades,
que são comuns neste tipo de
situação, sempre cuidando da

responsabilidade fiscal da
Universidade e das prefeituras”,
explica a reitora.
Além da reitora,
participaram da reunião o
prefeito de Lambari D'Oeste,
Edvaldo Alves dos Santos; o
prefeito de Rio Branco, Antonio
Xavier de Araujo, o Totonho; o
presidente da Câmara de
Vereadores de Rio Branco, Luiz
Carlos; a vereadora de Rio
Branco, Maria Aparecida dos
Reis; o secretário municipal de
Educação e Cultura de Lambari
D'Oeste, Cleiber Tomaz de Sene;
a secretária municipal de
Educação, Cultura, Esporte,
Lazer e Turismo de Salto do Céu,
Rute Novato de Almeida; a próreitora de Ensino de Graduação,
Vera Lúcia da Rocha Maquêa; o
diretor geral da Fundação de
Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (Faespe), Valter
Gustavo Danzer; a coordenadora
do Pólo Educacional da Unemat
em Rio Branco, Patrícia Mendes;
e o advogado Thiago Nascimento
de Oliveira Porto, representando
a Assessoria Jurídica da Unemat.
Foto: Assessoria

Reitora da Unemat/Cáceres Dra. Ana Di-Renzo
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OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A
COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTROCACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM
DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 09 de novembro de 2017.

3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER
QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE
DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL
DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR
OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR
RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de
10/09/97.
#191059 DEVEDOR: ALTAMIR PICADA DE LARA - CPF.: 111.361.701-20 - RUA DOS
DULCE, 0 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item M da tabela D de custas
#191251 DEVEDOR: ANGELO MARCELO POUSO GRACIOLI - CPF.: 488.682.561-34 - RUA
DA TAPAGEM, 999 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#191057 DEVEDOR: ANTONIO FERREIRA DE PINHO - CPF.: 103.544.681-20 - RUA
CASTRO ALVES, 531 -MONTE VERDE -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de
custas
#191053 DEVEDOR: AVIS LOPES DA SILVA - CPF.: 077.559.101-72 - RUA CUMBARU BAIRRO GARCES, 3 -GARCEZ -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de custas
#191054 DEVEDOR: BELINE RIBEIRO - CPF.: 078.568.221-04 - AV GETULIO VARGAS,
2130 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item O da tabela D de custas
#191046 DEVEDOR: CLEODETE RIBEIRO LEITE - CPF.: 029.195.271-26 - RUA DOS
COSTA PEREIRA, 0 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de
custas
#191056 DEVEDOR: JONILCE LUCIA DA SILVA - CPF.: 103.495.291-91 - RUA DO
BARREIRO, 35 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item M da tabela D de custas
#191060 DEVEDOR: JOSE DOS SANTOS - CPF.: 111.552.051-20 - RUA DOS OPERARIOS,
1250 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#191052 DEVEDOR: JOSE MARTINS DA ROCHA - CPF.: 063.709.771-87 - RUA RADIAL 1,
1452 -RODEIO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
- Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item N da tabela D de custas
#191055 DEVEDOR: JOSE MOSSUETO DA CRUZ - CPF.: 078.627.761-00 - RUA DOS EL
CHAMY, 19 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA MUNICIPAL
DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de custas
#191345 DEVEDOR: LAURENTINO DA SILVA RIBEIRO - CPF.: 206.434.031-91 - RUA
MALAGA, 0 -JARDIM IMPERIAL -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de custas
#191045 DEVEDOR: MARIA DO NASCIMENTO CASTRILLON - CPF.: 028.636.851-04 RUA BARAO DO RIO BRANCO, 198
-CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES- Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item O da
tabela D de custas
#191058 DEVEDOR: MARIA DO SOCORRO S.ARAUJO - CPF.: 109.882.034-72 - RUA DOS
PINHEIROS DE LACERDA, 2 -MONTE VERDE -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item O da
tabela D de custas
#191039 DEVEDOR: MEIRE BETANIA FERNANDES CANDIDO - CPF.: 004.343.091-09 RUA DAS ESMERALDAS, 460 -VILA MARIANA -CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da
tabela D de custas
#191043 DEVEDOR: RICHER PAIVA CARVALHO - CPF.: 023.452.791-92 - RUA ANDRE
A.DA CUNHA-L.R.MARIANA,-CAVALHADA II
-CACERES -MT - Titulo:
- Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da
tabela D de custas
#191047 DEVEDOR: RUZIVALDO OLIVEIRA CRUZ JUNIOR - CPF.: 032.555.511-70 - RUA
DOS BEXIGAS, 1802 -COHAB NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da tabela D de
custas
#191041 DEVEDOR: SEBASTIAO JORGE DA CUNHA - CPF.: 007.584.181-91 - RUA
BARAO DO RIO BRANCO, 15 -CENTRO -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES
Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de
custas
#191049 DEVEDOR: VILMAR JOSE DE FREITAS - CPF.: 041.731.686-08 - RUA ARES.GRANDE PARAISO, 0 -VITORIA REGIA -CACERES -MT - Titulo: - Apres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACERES - Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item K da
tabela D de custas
#191048 DEVEDOR: WILSON BOAVENTURA - CPF.: 034.256.301-72 - RUA E.DE AQUINO
TORRES-B.AEROPORT-DNER
-CACERES -MT - Titulo: - Apres: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES
- Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Favorecido: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item L da tabela D de
custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA
PADRE CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E
QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO
HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 09 de novembro de 2017.
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LADOS OPOSTOS

Enquanto o time de Curitiba precisa de uma vitória para se firmar no grupo que luta pelo acesso, o Verdão de Lucas depende de vitória para fugir da degola

Paraná pega o Luverdense nesta
sexta em Curitiba de olho no G-4
S.N c/ Redação
Foto: Arquivo

O

Luverdense viajou
anteontem para Cuiabá
de onde seguiu na noite
de ontem, para Curitiba, onde
acontece o confronto com o
Paraná Clube, pela 35ª rodada do
Brasileirão série B.
Após a boa atuação frente
ao Internacional, no empate de 2 a
2, a confiança entre os jogadores
aumentou consideravelmente.
Sem tempo para treinar por conta
do curto espaço entre um jogo e
outro, o técnico Júnior Rocha não
deve mudar a equipe.
A novidade será o retorno
do volante Moacir, que não
enfrentou o Inter, por estar

suspenso.
A tendência é de ficar com
a vaga do meia atacante Douglas
Baggio. Com esta formação a
equipe ganharia um poder maior
de marcação especialmente no
setor de meio de campo.
O Paraná, que é quarto
colocado com 56 pontos, vai com
tudo em busca da vitória para
ficar no G4 e tentar subir para a
Série A.
Depois da derrota para o
Brasil de Pelotas, o treinador
explicou que havia tirado o meia
João Pedro por conta de uma
torção que o jogador sentiu, e que
o atacante Alemão foi sacado do

jogo devido ao pouco
rendimento.
Matheus Costa explicou
que não será possível realizar
nenhum treinamento elaborado
antes do próximo jogo, devido ao
curto período entre as rodadas.
A partida contra o
Luverdense é na sexta-feira, às
20h30 e o time de Lucas espera ao
menos um empate para se manter
fora da zona de rebaixamento.
Está com 40 pontos, na 16ª
colocação.
O Paraná ameaçado pelo
Oeste, ambos com 56 pontos,
precisa da vitória em casa, para se
garantir tranqüilo no G-4 e se

FUTEBOL DE AREIA

Uma noitada de decisões
amanhã na COHAB Nova
Assessoria

Confronto com o Paraná pode ser decisivo para o Luverdense

A

coordenação do 9º
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia,
divulgou na última quarta-feira
(8), a programação de
encerramento, que ocorrerá
amanhã, (11), na Praça do bairro
COHAB Nova.
As 18h00 têm a decisão,
pelo sub 10, entre Verde Oliva x
IATE. A decisão, pela categoria
sub 13, envolve Zico 10 x CTN,
partida marcada para acontecer,
as 18h40.
No masculino, as 19h30,
13 de Maio x Mercado Barros,
decidem o terceiro e quarto
lugares, respectivamente. O 13 de
Maio, deixou escapar a
classificação para a final, ao ser
despachado pelo Mercado
Econômico.
Já o Mercado Barros, que
tinha o sonho de conquistar o tricampeonato, acabou sendo
eliminado, pelo seu arquirrival, a
Óptica Junior.
A decisão pelo titulo no
feminino, de acordo com a
programação está marcada, para
as 20h30, em um jogo que
promete muitas emoções, entre
Fênix x Rosas de Aço.

A Fênix, estreante na
competição quer o título inédito,
já Rosas de Aço, também quer ser
campeã este ano,para amenizar a
perda do titulo do ano passado,
quando foi derrotada na final pela
UPA.
P a r a f e c h a r a
programação das decisões,
Óptica Júnior enfrenta o Mercado
Econômico, na grande final deste
ano. A Óptica Júnior, é a atual
campeã (conquistou em 2016), e

vai em busca do bi-campeonato
mas, terá pela frente, a equipe do
Mercado Econômico, a grata
surpresa do campeonato este ano.
No masculino, a equipe
campeã, irá levar o troféu Dona
"Auta", a homenageada, pela
Diretoria da Associação
Cacerense de Inclusão a Cultura e
ao Esporte. A Rádio Difusora
AM, transmite a decisão entre
Óptica Júnior x Mercado
Econômico, à partir das 21h00.

aproximar do Ceará com tem 59
enquanto que o Luverdense com
os mesmos 40 pontos do Boa
Esporte e do Guarani, depende de
pelo menos um empate em

Curitiba e torcer contra o Boa na
Z-4 bem como passar o Bugre
Campineiro, em caso de uma
derrota dele na rodada.

Foto: Reprodução

Certame tem polarizado as torcidas na periferia de Cáceres
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By Rosane Michels

*******************************
Abraço especial ao Cônsul Emilio Tamayo, extensivo a toda equipe do Consulado da Bolívia em Cáceres que estão
sempre a disposição da comunidade. Esta semana receberam os alunos da Escola Estadual Desembargador Gabriel
Pinto de Arruda para uma conversa sobre o papel do consulado na cidade. Nossos aplausos pelo brilhante trabalho
realizado.
Destacamos o
trabalho de
inclusão social
que é realizado
p e l o P ro j e t o
Gonçalinho,
com destaque a
belíssima festa
do Halloween
o n d e
a
criançada se
divertiu muito.
Parabéns aos
organizadores.

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

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

Nossos parabéns com votos de felicidades a empresária
Lilian Kemper, que trocou de idade e recebeu festa surpresa
dos colaboradores da Massaroca Aviamentos. Grande
abraço e Feliz Niver.

*******************************
Áries

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam positivamente
acordos e negociações envolvendo
uma grande soma de dinheiro. Uma
sociedade ou parceria financeira, pode
ser negociada e/ou firmada nos
próximos dias. O período é ótimo para
envolver-se em emprestimos
financeiros.

Leão

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam positivamente
sua vida doméstica e os
relacionamentos familiares. O
momento pode envolver acordos e
negociações relacionados à compra ou
venda de um imóvel de família. Você
estará emocionalmente equilibrado nas
próximas semanas.
Júpiter
Sagitário EVênus,
scorpião

e Sol unidos em
movimentam
positivamente sua vida emocional,
que se encontra em um momento de
equilíbrio. Este pode ser um momento
de limpeza emocional e de preparação
para o início de um novo ciclo de vida,
que pode chegar através de um novo

projeto.

Curtindo a vida ao lado dos amigos nas lindas praias de Natal,
Byanca Aniceto, Isabelle Barreto, Helena Perez e José Roberto Jr.
Bom Passeio!!!

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam
positivamente seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. Sua vida
social ganha um novo movimento e
novos amigos se aproximam de você.
Uma sociedade ou parceria comercial
pode ser negociada ou firmada nos
próximos dias.

Virgem

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam positivamente
sua vida social e aproximam amigos. O
momento pode envolver uma
negociação importante, relacionada a
um acordo que pode levar à
concretização de um novo e importante
contrato. Viagens e estudos estão

favorecidos.

Capricórnio

contrato.

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam positivamente
sua vida social e aproxima amigos,
novos e antigos. O momento pode
envolver a realização de um
importante contato com uma grande
empresa, clube ou instituição, que
pode levar à concretização de um novo

Gêmeos

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam positivamente
sua rotina, especialmente a de trabalho.
O momento é ótimo para envolver-se
em novos projetos. Se estiver
pensando em mudar de emprego ou
mesmo desempregado, uma boa
notícia pode chegar a qualquer
momento.

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam
positivamente sua vida material e
financeira. O momento é bom para
venda de bens, móveis ou imóveis, ou
para a negociação de um novo projeto
ou contrato que envolvam o aumento
de seus rendimentos. Fique atento a
novas oportunidades.

Libra

Júpiter
Aquário EVênus,
scorpião

e Sol unidos em
movimentam
positivamente sua vida profissional e
planos de negócios, que podem ser
colocados em prática a partir de agora.
O momento pode envolver a
aprovação de uma promoção, de um
novo projeto ou mesmo a mudança de
equipe de trabalho ou emprego.

O nascimento de uma criança é um momento
mágico, pois é um presente de Deus. Vivendo
isso os pais Thais e Naco receberam o tão
esperado príncipe José. Desejo que este lindo
menino cresça com muita saúde e com a
certeza que trará muitas alegrias.

Câncer

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam
positivamente sua vida social e
aproxima amigos. Se estiver só, uma
pessoa especial pode entrar de
repente em sua vida e mexer com seu
coração. Um romance pode começar a ser desenhado
pelo Universo a qualquer momento.

Vênus, Júpiter e Sol unidos em seu
Escorpião signo
movimentam positivamente sua
vida, pessoal e profissional. O
momento é ótimo para acordos e
negociações e/ou para colocar em
andamento um novo projeto. Uma nova
proposta de trabalho pode surgir. O
dinheiro e bons relacionamentos
chegam com mais facilidade.

Peixes

Vênus, Júpiter e Sol unidos em
Escorpião movimentam
positivamente seus projetos de médio
prazo, especialmente os que envolvem
viagens e contatos com pessoas
estrangeiras. O momento pode
envolver a decisão por uma nova
filosofia de vida. Sua fé e otimismo
passam por um momento de renovação.

