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CUMPRA-SE

Em Cáceres, novo decreto revoga teletrabalho
no âmbito da administração pública municipal
Foto: Divulgação

Foi publicado no Diário Oficial dos Municípios que circulou
ontem o Decreto nº 505 de 22 de setembro, da Prefeitura Municipal de
Cáceres, que trata da revogação dos Artigos 13 e 14 do Decreto nº 120 de
18 de março de 2020. Com o novo decreto no âmbito da administração
pública direta e indireta do município não haverá mais trabalho remoto.
Página 03

AÇÃO

Justiça marca para novembro, audiência de conciliação sobre
ocupação irregular da margem do Rio Paraguai em Cáceres
Foto: Divulgação

Servidores voltam ao trabalho

MEIO AMBIENTE

Audiência será em novembro

Interact Cáceres comemora Dia
da árvore com plantio de mudas
Foto: Divulgação

Em comemoração ao Dia da
Árvore, os associados ao Interact Club
Cáceres Princesinha do Paraguai,
apadrinhados pelo Rotary Club de
Cáceres, realizaram no sábado o plantio
de mudas de Ipê na pracinha do Estádio
Geraldão.
Mudas foram plantadas em
Cáceres e mais 10 cidades

Atendendo ao pedido do Ministério Público Federal (MPF), a
Justiça Federal marcou a primeira audiência de conciliação entre o órgão, a
União, o estado de Mato Grosso, o Instituto Brasileiro de Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) e o município de Cáceres (MT), para tratar
da ocupação irregular em Área de Preservação Permanente (APP) da
margem esquerda do Rio Paraguai. A situação se arrasta desde 1990 e,
apesar de várias tentativas, não foi resolvido extrajudicialmente.
Página 04

COLETA DE DADOS

Pesquisa Covid-19 será prorrogada, em
Cáceres 20% da meta já foi concluída
A pesquisa soroepidemiológica do Governo de Mato Grosso, que
tem o objetivo de monitorar a infecção pela Covid-19 no Estado, será
prorrogada até o dia 30 de setembro. A coleta de dados estava prevista para
terminar nesta quarta-feira (23), mas o término precisou ser adiado para
que os municípios consigam alcançar a meta estabelecida. Página 05

AÇÃO POLICIAL
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Carreta carregada com
652 quilos de droga é
apreendida em Comodoro

DECISÃO

Professora aprovada em cadastro reserva, consegue vaga
definitiva em Cáceres após atuação da Defensoria Pública

Página 06

Foto: Assessora

Desempregada desde março, com o
início da pandemia, a professora Evyane
Serapião, 42 anos, recebeu a notícia da
realização de um de seus sonhos profissionais,
o de ser servidora pública, no fim da tarde de
segunda-feira (21). A Defensoria Pública de
Mato Grosso conseguiu na Justiça que a
prefeitura de Cáceres dê posse a ela.

ACIDENTE

Caminhão tomba na rodovia que
liga Mirassol a Curvelândia
e deixa 2 feridos

Professora Evyane Serapião
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Desdemocratização
A democracia desce a escada que
permitiu sua ascensão desde os idos da
ágora, em Atenas, onde os cidadãos
exerciam seu dever de servir à polis. Em
alguns momentos, travou gloriosas lutas
contra os sistemas autoritários, batendo
forte nos bastiões de ditadores, ganhando
algumas vezes, perdendo outras.
Balançando na gangorra das
Nações, adentrou no século XXI, e, nesse
instante, passadas apenas duas décadas,
enfrenta retrocessos, submissão às visões
autoritárias, quebra de suas estacas, como as
liberdades de manifestação e de associação,
direitos das minorias, discriminação étnica,
de raça e cor. Conflitos por todas as partes
ameaçam seu ideário. No panteão das
democracias, bandeiras são trocadas. A
maior democracia do mundo já não é a da
Índia. Um estudo conhecido pelo nome de
DeMax, feito na Alemanha, insere esse país
de 1,366 bilhão de habitantes na categoria de
regime híbrido, após acurada análise de 200
fatores, a partir de liberdade política,
igualdade e sistema legal. A Índia e outras
Nações atravessam, digamos assim, o status
de desdemocratização, um passo atrás na
roda civilizatória.
O estudo mostra que um grupo de 13
países sujou sua bandeira democrática em
2019, em função de perda de liberdade
religiosa, repressão a protestos, violação de
direitos humanos, colisão com Judiciário
etc. E poucos, apenas três, teriam deixado
sua posição de autocracia (governo
controlado pela visão de uma só pessoa):
Maldivas, República Centro-Africana e

EDITORIA

ONÇA A VISTA
Viralizou nas redes sociais vídeo de uma
onça pintada em frente a praia do Julião em
Cáceres. O flagrante foi feito por dois
homens que estavam navegando naquele
local e registraram o felino curtindo o sol
cacerense. Registro igual a esse aconteceu
no ano de 2018 quando a cidade foi destaque
a nível nacional com a imagem de uma onça
na ilha em frete ao Cais da Praça Barão.
Registro espetacular, mas que fique o alerta
aos frequentadores das praias e beira de rio.
AMPLIAÇÃO REDE D'ÁGUA
A Autarquia Águas do Pantanal não para,
visando solucionar o problema de falta
d'água em alguns bairros, está sendo
instalada uma adutora de 150 milímetros na
Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro
do Junco. O serviço visa o aumento da vazão
para garantir melhor abastecimento de água
tratada aos moradores daquela região que
deverá beneficiar 13 bairros com
atendimento de quatro mil famílias. Junco,
Vila Real, Jardim União, Luz do Sol, 12 de
Agosto, Nova Era, Cidade Nova, Vitória
Régia, Santo Antônio, Bem Viver,
Panorama, Vila Fifia, e Walter Fidelis serão
beneficiados com a obra.
LUISA MELL EM MT
A ativista da causa animal Luisa Mell, nesta
sexta-feira (25), será recebida no Palácio
Paiaguás, pelo Governador Mauro Mendes.
Estão em pauta as ações em defesa dos
animais atingidos pelos incêndios florestais
no Pantanal e a apresentação do Plano de
Ação contra o Desmatamento Ilegal e
Incêndios Florestais, que tem sido executado
desde março, além de ouvir as contribuições
de Luisa Mell.
JUNTOS PELA AMAZÔNIA
Juntos pela Amazônia é mais um programa
lançado pela JBS empresa que tem como
propósito produzir de forma cada dia mais
sustentável. O Juntos Pela Amazônia é um
conjunto de iniciativas com visão de longo
prazo que visam aumentar a conservação e o
desenvolvimento do bioma, engajando o
setor e propondo ações para além da cadeia
de valor da Companhia. O programa integra
a prioridade Mudanças Climáticas, do plano
de metas globais de sustentabilidade da
Companhia, apresentado em 2019. Os
pilares fundamentais do Juntos Pela
Amazônia são: desenvolvimento da cadeia
de valor; conservação e recuperação de
florestas; apoio às comunidades; e
desenvolvimento científico e tecnológico. A
Companhia vai aportar R$ 250 milhões, nos
primeiros cinco anos, podendo chegar a R$
500 milhões até 2030.
REDUÇÕES DE CRIMES
Mato Grosso registrou reduções nos
principais crimes praticados entre os meses
de janeiro e agosto de 2020, em comparação
com o mesmo período de 2019. A maior
queda foi registrada no latrocínio (roubo
seguido de morte), com -50% de registros,
sendo 17 casos este ano e 34 no ano passado.
Os roubos e furtos tiveram, respectivamente,
diminuições de 30% (6.754 contra 9.669) e
de 32% (20.892 contra 30.621 casos).
Registros de roubos de veículos também
seguiram esta tendência, com 898 casos em
2020 e 1.334 em 2019 (-33%), assim como
os furtos de veículos, que foram
responsáveis por 1.254 registros este ano,
contra 1.628 no ano passado (-23%). Os
dados são da Superintendência do
Observatório da Violência da Secretaria de
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) e
também incluem outros índices criminais.

República Dominicana. A Hungria é outro
exemplo de desdemocratização. Mais de
100 países, porém, sofreram perdas em suas
qualidades democráticas, enquanto 69
registraram pequenos avanços. E por que
essa volta aos tempos autoritários? Um
amplo e denso conjunto pode explicar.
Lembrarei uns poucos. A democracia
representativa vive uma crise crônica em
face do arrefecimento ideológico,
pasteurização partidária, fragilidade dos
Parlamentos, desideologização das
oposições, liberalismo, socialismo ou
social-democracia sem respostas adequadas
às demandas, mudança de paradigmas (luta
de classes abre diálogo entre o patronato e o
setor laboral), formação de novos polos de
poder, organicidade social. Ou seja, face ao
descrédito da política, a sociedade cria
núcleos e movimentos para fazer pressão.
A globalização, por sua vez, acirra
tensões entre países. A imbricação das
fronteiras, permitindo maior fluxo de
mercadorias, gera como contrapartida a
ascensão de um neo-nacionalismo e de
movimentos em defesa das produções
nacionais. À vista de todos, o Brexit, o
acirramento das relações entre China e EUA
etc. O populismo também ganha
musculatura no tabuleiro do poder, o que
expõe o dilema: como fortalecer o colchão
social sem recursos apropriados? As
economias cavam seu próprio buraco.
Conflitos étnicos e religiosos explodem,
elevando tensões e guerras entre alas.
E para onde convergem essas forças
dispersas? O estudo alemão mostra que se

forma uma convergência em direção ao
centro do espectro político com expansão
dos regimes híbridos. Um caso que
conhecemos bem é o nosso. O Brasil, ao
lado da Hungria, Turquia e Sérvia, aparece
de forma emblemática no DeMax. A
pontuação brasileira caiu 32% na última
década, passando de 79,6 (numa escala de 0
a 100) em 2010 para 60,2 em 2019.
Sabemos as causas: corrupção,
administrações mal conduzidas,
descontroles, discriminação, tensões entre
os Poderes, fisiologismo, visões radicais e
conservadoras, filhotismo político nas três
instâncias, ausência de reformas vitais,
ataque aos meios de comunicação, fake
news, negação da ciência, defesa de
ditaduras, enfim, uma lista que se faz
presente ao nosso cotidiano.
A desdemocratização pega até os
EUA, país que deixou o nível superior das
democracias, sendo hoje considerado pela
Economist como uma democracia falha.
Quem diria, hein? A maior democracia do
mundo suja sua posição. Haverá conserto lá
e aqui? Sim. Basta que o ideário
democrático faça parte de nossas vivências.
Pela sua grandeza territorial, por suas
riquezas, pela índole ordeira de um povo
alegre e acolhedor e, claro, com a
diminuição do índice do PNBC (Produto
Nacional Bruto da Corrupção), poderemos
aparecer na galeria das grandes
democracias.
___***Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor político e
de comunicação Twitter@gaudtorquato

A Igreja deve ser como Deus, sempre em saída. Do contrário, adoece
Aos fiéis Papa Francisco exorta a
sentir todos os dias "a alegria e o estupor de
ser chamados por Deus a trabalhar para Ele
no seu campo, que é o mundo; na sua vinha,
que é a Igreja. E ter como única recompensa
o seu amor, a amizade de Jesus”.
Deus chama sempre e não exclui ninguém:
este é o significado do Evangelho,
comentado pelo Papa Francisco.
A página do Evangelho narra a
parábola dos operários chamados pelo
patrão para uma jornada de trabalho na
vinha. Por meio desta narração, explicou o
Pontífice, Jesus nos mostra o surpreendente
modo de agir de Deus, representado por
duas atitudes do patrão: o chamado e a
recompensa. Por cinco vezes durante o dia, o
patrão sai à praça em busca de trabalhadores
para a sua vinha. “Aquele patrão representa
Deus que chama todos e chama sempre.
Deus age assim também hoje: continua a
chamar qualquer um, a qualquer hora, para
convidar a trabalhar no seu Reino. Este é o
estilo de Deus, que por nossa vez somos
chamados a acolher e imitar.”
Francisco recordou que Deus não
está fechado no seu mundo, mas “sai”
continuamente em busca das pessoas,
porque quer que ninguém fique excluído do
seu desenho de amor. "Deus está sempre em
saída."
Isso vale também para as
comunidades eclesiais, acrescentou o Papa,
chamadas a sair dos vários tipos de

Reino de Deus e da bondade do Pai Celeste.
“Com efeito, Deus se comporta assim: não
olha para o tempo e para os resultados, mas
para a disponibilidade e a generosidade com
a qual nos colocamos a serviço.”
O agir de Deus é mais do que justo,
no sentido que vai além da justiça e se
manifesta na Graça. "Tudo é Graça. A nossa
salvação é Graça. A nossa santidade é
Graça." Doando-nos a Graça, Ele nos
oferece mais do que nós merecemos. Quem
raciocina com a lógica humana, advertiu o
Papa, quem espera nos méritos conquistados
com a própria capacidade, de primeiro passa
para último. “'Mas eu trabalhei tanto, fiz
tanto na Igreja, ajudei muito e me pagam o
meso deste que chegou por
último...Lembremos quem foi o primeiro
santo canonizado na Igreja: o Bom Ladrão.
'Roubou o Céu no último momento da sua
vida: isso é graça, assim é Deus. Também
com todos nós. Ao invés, quem busca pensar
nos próprios méritos, acaba falindo; quem se
entrega com humildade à misericórdia do
Pai, de último – como o Bom Ladrão – acaba
primeiro."
O Santo Padre concluiu pedindo a
Nossa Senhora que “nos ajude a sentir todos
os dias a alegria e o estupor de ser chamados
por Deus a trabalhar para Ele no seu campo,
que é o mundo; na sua vinha, que é a Igreja.
E ter como única recompensa o seu amor, a
amizade de Jesus”.
___***Vatican News

“confins” que possam existir para oferecer a
todos a palavra de salvação que Jesus veio
trazer. “Trata-se de abrir-se a horizontes de
vida que ofereçam esperança a quem
estaciona nas periferias existenciais e ainda
não experimentou, ou perdeu, a força e a luz
do encontro com Cristo.”
“A Igreja deve ser como Deus:
sempre em saída. E quando a Igreja não é
em saída, adoece de muitos males que temos
na Igreja. Por que essas doenças na Igreja?
Porque não é em saída. É verdade que
quando alguém sai há o perigo de um
acidente. Mas é melhor uma Igreja
acidentada por sair, anunciar o Evangelho,
do que uma Igreja doente de fechamento.
Deus sempre sai, porque é Pai, porque ama.
A Igreja deve fazer o mesmo: sempre em
saída.”
Como o Bom Ladrão - A segunda atitude
do patrão é o seu modo de recompensar os
trabalhadores. Ele combina com os
primeiros operários contratados pela manhã
o pagamento de uma moeda. Àqueles que se
juntam a seguir, ao invés, diz: « Eu vos
pagarei o que for justo». No final do dia, o
patrão da vinha manda dar a todos a mesma
recompensa, isto é, uma moeda. Os que
tinham trabalhado desde a manhã ficam
indignados e resmungam contra o patrão,
mas ele insiste: quer dar o máximo da
recompensa a todos, inclusive àqueles que
chegaram por último.
Jesus não está falando do trabalho e
do salário justo, explicou Francisco, mas do
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CUMPRA-SE

Decreto foi publicado ontem o Diário Oficial dos Municípios

Em Cáceres, novo decreto revoga teletrabalho
no âmbito da administração pública municipal
F

Da Redação

Foto: Reprodução

oi publicado no Diário
Oficial dos Municípios
que circulou ontem o
Decreto nº 505 de 22 de
setembro, da Prefeitura
Municipal de Cáceres, que trata
da revogação dos Artigos 13 e 14
do Decreto nº 120 de 18 de março
de 2020, que assegurava o
teletrabalho aos grupos de risco,
como medida preventiva a
disseminação do novo
coronavírus.
Com o novo decreto no
âmbito da administração pública
direta e indireta do município não
haverá mais trabalho remoto
(home office) para servidores do
grupo de risco seja por idade ou
comorbidade. De acordo com o
documento todos os servidores
deverão retornar ao trabalho
automaticamente.
Veja o que assegurava os
Artigos 13 e 14 que foram
revogados:
Art. 13 Fica
autorizada a implantação do
teletrabalho ("home office") nos
órgãos e entidades da
Administração Pública
municipal, por prazo
indeterminado, de acordo com a
deliberação do Secretário da
Pasta, podendo ser revogada a
concessão a qualquer tempo.
§ 1º O teletrabalho será adotado

de viagens de localidades com
casos comprovados de
coronavírus, bem como aquele
que tenha tido contato direto com
casos confirmados,
desempenhará suas atividades
por meio de teletrabalho durante

14 (quatorze) dias, contados da
data de retorno da viagem ou do
contato, devendo comunicar o
fato imediatamente à chefia
imediata por meio da plataforma
1Doc da Prefeitura de Cáceres.

BALANÇO

Trezentos e quarenta pacientes se recuperaram
da Covid-19 no Hospital São Luiz, em Cáceres
Redação c/ Assessoria

E

Prefeito assina novo decreto e põe fim no teletrabalho

em razão da natureza do serviço
executado e preferencialmente
aos servidores públicos acima de
60 (sessenta) anos, com doenças
crônicas, problemas
respiratórios, gestantes,
lactantes, conforme deliberação
do Secretário da pasta de lotação
do servidor, mediante
apresentação de atestado com a
indicação do CID ou declaração
do servidor que encontra-se
acometido de alguma dessas
doenças.
§ 2º Os servidores que

a p r e s e n t a r e m ,
comprovadamente, quaisquer
dos sintomas do COVID-19,
deverão realizar teletrabalho pelo
prazo de 14 (quatorze dias),
podendo ser estendido à critério
da Administração Pública
Municipal. Nesse caso, o
servidor deverá comunicar o fato
à chefia imediata através da
plataforma 1Doc da Prefeitura de
Cáceres.
Art. 14 O servidor que não
apresentar sintomas
(assintomático) e tiver retornado

MEIO AMBIENTE

Interact Cáceres comemora Dia
da árvore com plantio de mudas

m virtude dos vários
questionamentos a respeito
de pacientes e tratamentos
decorrentes do novo coronavírus no
hospital São Luiz de Cáceres, a
assessoria de imprensa distribuiu
nota com um balanço dos
atendimentos realizados desde o mês
de março na unidade hospitalar que é
referência na cidade.
De acordo com o balanço,
até o dia 22 de setembro, o Hospital
São Luiz (HSL) alcançou a marca de
340 pacientes recuperados da Covid19 na região de Cáceres. Desde o
início da pandemia do novo
coronavírus, o HSL é referência na
região para os casos graves da
doença.
Para o diretor Assistencial
Diego Davi Pes, o resultado
simboliza o esforço conjunto de
profissionais de saúde em cumprir os
protocolos de atendimento mais
efetivo neste momento em que ainda
existem muitas dúvidas sobre o novo
coronavírus. “A pandemia trouxe
um novo cenário para todas as
regiões do País, ainda mais
complexo e com várias dificuldades.
No entanto, estar ao lado de
profissionais que compreendem a

luta e atuam contra a doença,
salvando vidas, é uma dedicação que
tem feito a diferença”, comenta.
Dos 340 pacientes recuperados, 168
(49,4%) têm idades acima dos 50
anos. Idosos e pessoas de doenças
crônicas fazem parte do grupo de
risco da Covid-19, sendo mais
suscetíveis a complicações do novo
coronavírus. “A recuperação das
pessoas que integram o grupo de
risco da Covid-19 é uma evidência
positiva de que é possível vencer o
vírus, mesmo em situações de alta
gravidade”, ressalta o diretor. Desde
o dia 18 de março, o Hospital São
Luiz atende pacientes em uma ala
dedicada exclusivamente para casos
da Covid-19. Houve ainda a
ampliação de leitos na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), recebendo
p acientes r ef er en ciad o s dos
municípios vizinhos.
Com 482 colaboradores, o
HSL também oferece atendimento
em outras especialidades.
Referência para 22 municípios da
região Oeste do Estado, e da vizinha
Bolívia, o Hospital São Luiz possui
144 leitos — destes, 82% são
destinados ao atendimento gratuito
pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Foto: Divulgação

Da Redação

E

m comemoração ao Dia da
Árvore, os associados ao
Interact Club Cáceres
Princesinha do Paraguai,
apadrinhados pelo Rotary Club de
Cáceres, realizaram no sábado o
plantio de mudas de Ipê na pracinha
do Estádio Geraldão.
A ação faz parte do Projeto
“Semeando Vida” do Interact Lucas

do Rio Verde desenvolvido a nível
distrital que teve como objetivo de
promover a consciência sobre a
importância da preservação das
árvores e das florestas, incentivando
a proteção do meio ambiente com
atitudes que trazem benefícios à
natureza.
O projeto foi desenvolvido a
partir do momento que o Pantanal
Foto: Divulgação

pede socorro diante da grande
devastação em decorrência das
queimadas que está destruindo a
fauna e a flora.
Na ação que envolveu os
Interacts de Lucas do Rio Verde,
Cáceres, Porto Esperidião, Barra do
Bugres, Sorriso, Alta Floresta,
Guiratinga, Tangará da Serra, São
José dos Quatro Marcos, Pedra Preta
e Sapezal, foram plantadas mais de
200 árvores,
Em Cáceres os jovens do
Interact contaram com o apoio dos
clubes de Rotary, RotaKids e Casa
da Amizade.

Hospital é referencia para 22 municípios

Árvores sendo plantadas em Cáceres
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Na decisão, o juiz federal Mauro Cesar Garcia Patini confirmou a possibilidade de se realizar a Regularização Fundiária Urbana

Justiça marca para novembro, audiência de conciliação sobre
ocupação irregular da margem do Rio Paraguai em Cáceres
Assessoria MPF

Foto: Ronivon Barros

A

tendendo ao pedido do
Ministério Público Federal
(MPF), a Justiça Federal
marcou a primeira audiência de
conciliação entre o órgão, a União, o
estado de Mato Grosso, o Instituto
Brasileiro de Recursos Naturais
Renováveis (Ibama) e o município
de Cáceres (MT), para tratar da
ocupação irregular em Área de
Preservação Permanente (APP) da
margem esquerda do Rio Paraguai. A
situação se arrasta desde 1990 e,
apesar de várias tentativas, não foi
resolvido extrajudicialmente.
Na decisão, o juiz federal
Mauro Cesar Garcia Patini
confirmou a possibilidade de se
realizar a Regularização Fundiária
Urbana (Reurb), “todavia, depende
do envolvimento e iniciativas dos
três entes públicos requeridos,

Rio Paraguai, área ocupada irregular

Município, Estado e União”. De
acordo com o magistrado, os
requeridos poderão se empenhar
para que a medida se concretize,
conciliando todos os interesses
envolvidos: a regularização da

ocupação urbana e a recomposição
ambiental com medidas de
recuperação da área degradada.
Para tanto, a Justiça Federal
marcou a primeira audiência de
Conciliação para o dia 5 de

DECISÃO

Professora aprovada em cadastro reserva, consegue vaga
definitiva em Cáceres após atuação da Defensoria Pública
Assessoria DPMT

D

contrato no ano seguinte e mesmo, até
quando ele vai durar. É uma pressão
psicológica que associada a todo o
trabalho de ser professora, é muito
desgastante. Por isso, quando surgiu o
concurso, desejei muito passar”, conta.
Evyane concorreu a uma das 11
vagas criadas pelo município de
Cáceres, no edital 002/2017, para
compor os quadros de professores da
Secretaria Municipal de Educação.
Porém, ela não conseguiu pontos
suficientes para passar nas vagas, mas
afirma que nunca perdeu a esperança por
ter se classificado em primeiro lugar, no
cadastro de reserva. E a esperança foi
reforçada quando ela soube que, uma
das aprovadas para a quarta vaga, pediu
exoneração para assumir outro
concurso. “Aguardei o município me
chamar e como não aconteceu, busquei
informações e fiquei sabendo que eles já
tinham contratado uma professora para a
vaga. Foi ali que me senti injustiçada e
procurei ajuda na Defensoria. Contei a
minha situação e eles me explicaram que
eu tinha chances. Juntei todos os

esempregada desde março, com
o início da pandemia, a
professora Evyane Serapião, 42
anos, recebeu a notícia da realização de
um de seus sonhos profissionais, o de ser
servidora pública, no fim da tarde de
segunda-feira (21). A Defensoria
Pública de Mato Grosso conseguiu na
Justiça que a prefeitura de Cáceres dê
posse a ela, para que ocupe a vaga de
professora na Escola do Campo, em
Clarinápolis, zona rural do município.
“Até chorei com a notícia e
ainda estou sem acreditar. Esse é um
daqueles casos que a gente se prepara
tanto para receber a informação, que na
hora que ela chega, de tão desejada, soa
até inacreditável. Eu e minha família
estamos muito felizes. Agora é aguardar
a posse pra comemorar”, disse.
A professora conta que trabalha
na área desde 2016, quando concluiu a
faculdade de pedagogia e desde então,
sempre trabalhou com contratos
t e m p o r á r i o s . “ To d o a n o , n ó s
professoras, vivemos a angústia de
imaginar se vamos conseguir renovar o

Foto: Assessoria

Defensor público Saulo Castrillon
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documentos que me pediram e o
processo começou”.
O defensor público Saulo
Castrillon explica que entrou com um
mandado de segurança, com pedido
liminar, em favor da professora, logo
após receber as informações. E que
conseguiu decisão para que ela fosse
empossada à época. Porém, no mérito, a
decisão foi revertida, acatando o
argumento do município, de que a
classificada não estando entre as
aprovadas, não teria direito à vaga.
“Recorremos da decisão de
primeira instância no ano passado e
agora, o desembargador do Tribunal de
Justiça, Márcio Vidal, concedeu o
mandado de segurança em favor dela,
determinando que a prefeitura a
emposse. E como é um recurso,
acreditamos que é bem difícil revertê-lo,
pois para isso o Município tem que
entrar no STJ, STF, em Brasília, com
recurso especial extraordinário, onde é
mais difícil de reformar”, avalia
Castrillon. O defensor explica que como
a decisão do desembargador não
determina uma data para que a
Prefeitura dê a posse, ele entrará com
pedido de execução da decisão. A vaga
que Evyane disputa foi deixada em
aberto em 24 de maio de 2018, quando a
quarta colocada no concurso pediu
exoneração.
“Agora só tenho a agradecer à
Defensoria Pública e começar a fazer
planos. A escola na qual vou dar aula fica
a 50 km da cidade de Cáceres, terei que ir
e ficar a semana toda lá, pois não tem
ônibus para a região. Mas, esse
sacrifício valerá a pena para ter um
pouco de paz e tranquilidade mental,
pois sei que sou uma ótima profissional e
que isso não era o suficiente para eu
manter meu emprego”, avalia Evyane,
que é casada e mãe de dois filhos.

novembro deste ano, inicialmente
com a participação do MPF, os três
entes públicos envolvidos e o Ibama.
“(...) dependendo do que for
apurado, segue-se com a proposta
aos demais requeridos, sem prejuízo
do regular prosseguimento da ação”,
consta da decisão.
Além da audiência, também
foi determinado ao município de
Cáceres a afixação de dois outdoors,
com medidas mínimas de 20m² cada,
em local com grande visibilidade,
sendo um no início e outro no fim da
quadra 95, na Rua dos
Sobradinhos/Rua das Águas, com os
seguintes dizeres: “Os imóveis desta
quadra 95, na Rua dos Sobradinhos /
Rua das Águas, que se encontram ao
lado da Baía do Palha, às margens do
Rio Paraguai, são objeto da Ação
Civil Pública nº 100194503.2020.4.01.3601 que tramita na 1ª
Vara – Justiça Federal – CáceresMT. Esta ação apura as construções
irregulares em área de preservação
permanente (APP), causando dano
ambiental às margens da Baía. A
depender do julgamento desta ação,
poderá haver a demolição das
edificações e a cobrança de
indenização por danos materiais e
morais dos possuidores dos imóveis,
a qualquer título, inclusive
locatários. Este aviso serve para dar
ampla publicidade da existência da
ação (art. 554, §3º, CPC) e citar por
edital (art. 257, p. único, CPC) os
ocupantes/interessados não
individualizados na inicial.”
A instalação dos outdoors
deverá ser efetivada, com
comprovação nos autos, no prazo de
dez dias a contar da data da
intimação. O descumprimento
implicará multa no valor de R$ 10
mil.
Os Cartórios do 1° e 2º
Ofícios da Comarca de Cáceres
(MT) e a prefeitura do município
deverão informar em juízo a
existência de eventual negócio
jurídico envolvendo os imóveis sub
judice, realizado e registrado na
respectiva repartição a partir da

intimação, com indicação do nome
dos signatários e a natureza da
transação, sob pena de multa de R$ 1
mil por informação negligenciada.
O magistrado também
determinou a citação dos entes da
federação e Ibama, das pessoas
incertas (por meio de edital), sem
prejuízo da citação pessoal daquelas
porventura encontradas no local, e
dos 35 acusados de ilícito ambiental
por mandado ou carta precatória,
considerando os endereços
indicados na peça inicial.
Entenda o caso - O primeiro
registro sobre a ocupação irregular
da área se deu em maio de 1998
quando o presidente da Associação
de Moradores da Antiga EMPA à
época informou ao Ministério
Público Estadual sobre os conflitos
fundiários no local. Já naquele ano
ocorria degradação ambiental, e
tanto o Ibama quanto a Fema (atual
Secretaria Estadual de Meio
Ambiente – Sema/MT) não tomaram
providências suficientes sobre o
fato.
Durante os 20 anos
seguintes, várias foram as tentativas
para regularizar a situação de
maneira extrajudicial, como a
expedição de recomendação
ministerial, realização de audiência
pública e notificações por infração
ambiental, porém sem sucesso. Com
isso, foi requisitado pelo MPF a
confecção de laudos a fim de
identificar os responsáveis atuais, e
judicializar a questão.
Os laudos identificaram que
os lotes da quadra 95 apresentam
parte de sua área no interior da faixa
de APP de 50 metros da Baía da
Palha.
A grande maioria das
construções é para moradia, apesar
de ter sido localizada uma pousada
no local. Como vários moradores são
beneficiários do Programa Bolsa
Família e do Auxílio Emergencial,
foi indicada pelos procuradores a
necessidade de inserção da
Defensoria Pública da União na
ação.
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COLETA DE DADOS

Entre os 10 municípios escolhidos, Juína e Tangará da Serra alcançaram mais de 80% da meta prevista; Cuiabá e Rondonópolis ocupam o último lugar, com 0% de alcance

Pesquisa Covid-19 será prorrogada, em
Cáceres 20% da meta já foi concluída
Assessoria

Foto: Divulgação

Os municípios
selecionados terão amostras
coletadas de 250 a 700 pessoas,
de acordo com o número

populacional.
O setor censitário testado
será sorteado, bem como a casa e
o morador do domicílio.

QUEIMADAS

Força Nacional envia militares, viaturas e helicóptero
para combate aos incêndios florestais em Mato Grosso
Assessoria

E

Agentes estão realizando coleta na cidade

A

p e s q u i s a
soroepidemiológica do
Governo de Mato Grosso,
que tem o objetivo de monitorar a
infecção pela Covid-19 no
Estado, será prorrogada até o dia
30 de setembro.
A coleta de dados estava
prevista para terminar nesta
quarta-feira (23), mas o término
precisou ser adiado para que os
municípios consigam alcançar a
meta estabelecida.
Dos 10 municípios que
participam da pesquisa, Juína e
Tangará da Serra já alcançaram
mais de 80% da meta prevista;

Cuiabá e Rondonópolis ocupam o
último lugar, com 0% de alcance.
Conforme dados da
Secretaria Estadual de Saúde
(SES-MT), o município de Água
Boa já está com 50% dos
trabalhos realizados, seguido de
Barra do Garças (40%), Várzea
Grande (30%), Alta Floresta
(30%), Cáceres (20%) e Sinop
(10%). A redação final dos
resultados deve ser divulgada em
outubro, após alinhamento com
os municípios.
O trabalho é coordenado
pela equipe técnica da SES, da
Universidade do Estado de Mato

Grosso (Unemat) e da
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), e conta com o
apoio dos Escritórios Regionais e
Secretarias Municipais de Saúde
dos municípios envolvidos no
estudo.
A metodologia utilizada é
estratégia quantitativa e
transversal. A realização do
exame é por meio de teste de
sangue. As análises são feitas
exclusivamente pelo o
Laboratório Central do Estado
(Lacen); já as coletas são feitas
por agentes de saúde, por meio
das Secretarias Municipais.

quipe formada por 48
militares da Força Nacional
de Segurança Pública
(FNSP) inicia nesta sexta-feira (25)
as atividades de combate aos
incêndios florestais em Mato
Grosso, na região do Pantanal.
Além dos bombeiros, o
apoio de logística ao Estado contará
com 12 viaturas, um micro-ônibus,
um caminhão de transporte, um
helicóptero e três policiais
militares, que vão atuar ainda no
Vale do Araguaia, Chapada dos
Guimarães e Amazônia.
O reforço foi solicitado pelo
Governo do Estado e autorizado
pelo ministro de Estado da Justiça e
Segurança Pública, André
Mendonça, em portaria divulgada
no Diário Oficial da União, nesta
quarta-feira (23). O grupo segue
para o município de Poconé na
quinta-feira (24) e se apresenta ao
Posto de Comando, localizado no
Sesc Porto Cercado, para receber as
orientações e informações
necessárias.O grupo atuará na
região por 30 dias, com a
possibilidade de prorrogação, de
acordo com a portaria.
“Estamos realizando o
planejamento para distribuir as
equipes no terreno conforme
demanda e análise da equipe de
geomonitoramento. Inicialmente
ficarão na base na região do Sesc
Pantanal, Fazenda Rio Novo,
Pousada Aymara, outros na região
do Pixaim e Região do Porto Jofre,
estes para infiltração na RPPN
Fazenda Estância e Parque
Nacional do Pantanal, pois nestas
frentes o deslocamento é feito
somente com aeronave”, explicou a
Comandante da Operação Pantanal
2 e Comandante Adjunta do
Batalhão de Emergências
Ambientais, Jusciery Rodrigues
Marques.
Ao chegar no município, as
equipes terão acesso ao mapa

contendo os pontos considerados
mais críticos, passarão pelo
Briefing Operacional da Área de
Atuação, processo de checagem de
equipamentos e orientações de
segurança.
O Governo Federal
também repassou R$ 10,1 milhões
como recursos de emergência. Os
recursos já estão na conta do Estado
de Mato Grosso, que finaliza os
trâmites bancários para contratação
de aeronaves, reforço das equipes
de combate aos incêndios, resgates
de animais silvestres e compra de
retardantes (insumo que auxilia no
controle do avanço das chamas).
O Corpo de Bombeiros de
Mato Grosso enviou na terça-feira
(22.09) um reforço de 40 bombeiros
militares para auxiliar as equipes da
Operação Pantanal II que estão
combatendo os incêndios florestais
na região. Além deles, 60 militares
da 13° Brigada de Infantaria
Motorizada do Exército Brasileiro
também auxiliam nos trabalhos.
Combate aos incêndios
- O
Governo do Estado tem atuado no
combate aos incêndios florestais
desde março, quando foi lançado o
Plano de Ação contra o
Desmatamento Ilegal e Incêndios
Florestais em Mato Grosso. O
governador Mauro Mendes
decretou situação de emergência
por conta dos incêndios florestais.
O decreto tem como objetivo
dobrar a estrutura para combater os
incêndios florestais, uma vez que
possibilita contratações em caráter
de urgência.
Já foram mais de R$ 22
milhões investidos em recursos
próprios, contando com 40 equipes
espalhadas por todo o estado para o
combate ao fogo, seis aeronaves,
três helicópteros e mais de 2500
profissionais envolvidos, desde
bombeiros militares, voluntários,
integrantes da Defesa Civil e do
Exército.
Foto: Divulgação

Combate as queimadas inicia nesta sexta-feira
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Além do entorpecente, os policiais apreenderam veículos e barcos

Carreta carregada com 652 quilos de
droga é apreendida em Comodoro
Redação c/ Assessoria

Foto: Gefron

mais a frente, o grupo sofreu um
acidente e conseguiram fugir pela
região de mata.
De volta ao local onde
estava estacionada a carreta, os
profissionais iniciaram as buscas
e, em um compartimento oculto
foi encontrada a carga. Todo

material apreendido foi
encaminhado para a Polícia
Federal do município de Cáceres.
A polícia segue em busca
pelos suspeitos que conseguiram
fugir. O prejuízo estimado para o
crime com as apreensões
ultrapassa os R$ 23 milhões.

NOVAS CONFIRMAÇÕES

Mato Grosso registra 117.299
casos e 3.336 óbitos por Covid
Assessoria

A

Droga apreendida na operação

U

ma carreta carregada
com substância análoga
a cloridrato de cocaína
foi apreendida na madrugada
desta terça-feira (22), na cidade
de Comodoro, durante ação
policial do Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron).
Em um compartimento

cladestino foram encontrados
652 quilos de drogas, que
estavam separados em tabletes.
Além dos entorpecentes,
foram apreendidos a carreta, três
veículos, sendo duas
caminhonetes, dois barcos e dois
motores. Ao todo, cinco pessoas
foram presas.

A ação aconteceu durante
patrulhamento na região, quando
os policiais viram uma carreta de
cor vermelha estacionada as
margens da mata na BR-174. Ao
se aproximar de um dos veículos,
o condutor da caminhonete, junto
com outros passageiros, fugiu. A
polícia seguiu em perseguição e,

Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT)
notificou, até a tarde desta
quarta-feira (23), 117.299 casos
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, sendo registrados
3.336 óbitos em decorrência do
coronavírus no Estado.
Foram notificadas 1.299
novas confirmações de casos de
coronavírus no Estado.
D o s 11 7 . 2 9 9 c a s o s
confirmados da Covid-19 em
Mato Grosso, 15.263 estão em
isolamento domiciliar e 97.938
estão recuperados.
Entre casos confirmados,
suspeitos e descartados para a
Covid-19, 255 internações em
UTIs públicas e 283 em
enfermarias públicas. Isto é, a

taxa de ocupação está em 60,71%
para UTIs adulto e em 32% para
enfermarias adulto.
Dentre os dez municípios
com maior número de casos de
Covid-19 estão: Cuiabá (22.916),
Várzea Grande (8.765),
Rondonópolis (8.520), Lucas do
Rio Verde (5.353), Sorriso
(4.956), Sinop (4.844), Tangará
da Serra (4.785), Primavera do
Leste (3.810), Cáceres (2.630) e
Campo Novo do Parecis (2.615).
O documento ainda
aponta que um total de 93.872
amostras já foram avaliadas pelo
Laboratório Central do Estado
(Lacen-MT) e que, atualmente,
restam 582 amostras em análise
laboratorial.

PECUARIA JACARANDA S/A.

ACIDENTE

Caminhão tomba na rodovia que liga
Mirassol a Curvelândia e deixa 2 feridos

CNPJ: 24.707.242/0001-88 / NIRE: 51300006120
COMPANHIA FECHADA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA

Fronteira Alerta

N

a manhã desta quartafeira dia 23 de setembro
a Polícia Militar foi
acionada para atender um
acidente de trânsito na Rodovia
MT 250, a poucos quilômetros de
Mirassol D'Oeste.
Caminhão Mercedes-Benz de cor
azul com emplacamento de Porto
Esperidião estava capotado na
pista, com a cabine e a carroceria

totalmente destruídas.
O motorista de 34 anos já
havia sido socorrido por
populares, sendo que uma
ambulância também se deslocou
ao local fazendo o atendimento
do passageiro de 42 anos, que
aparentemente sofreu
escoriações leves.
A equipe da Polícia
Militar e realizou a sinalização da
Foto: PMMT

Caminhão tomba na pista a poucos quilômetros de Mirassol

pista, que ficou como das faixas
completamente tomada pelos
destroços e pelo veículo, que
ficou com uma parte fora da
estrada e carroceria ocupando a
pista de rolamento.
Posteriormente os
policiais se deslocaram até
hospital Samuel Greve onde
foram formados pelo motorista
que o mesmo seguia de Mirassol
D´oeste sentido a Curvelândia e
perdeu o controle da direção,
capotando o caminhão.
O motorista e o
passageiro residem no município
de São José dos Quatro Marcos,
sendo que ambos permaneceram
sob os cuidados da equipe médica
do Hospital Samuel Greve, mas
aparentemente sem maiores
complicações no quadro se saúde.
O motorista também
relatou que seu pai estava
providenciando um guincho para
remoção do caminhão, para que
pista possa ser desobstruída
completamente.
O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia Civil de
Mirassol D'Oeste que passou a
tomar outras providências.

Ficam os senhores acionistas da PECUARIA JACARANDA S/A
convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada em 29 de setembro de 2020, às 11:00 horas, na sede da
sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, Cep:
78200- 000, Cáceres – MT para deliberar sobre a seguinte: Ordem
do Dia: a) Prestação de contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras, referente ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. b)
Destinação do Lucro Líquido do Exercício social encerrado em 31
de dezembro de 2019: Distribuição de Dividendos/Lucros
Distribuídos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro
de 2019; c) Reeleição da diretoria e conselho de administração que
vencerá em outubro de 2020; Informações Gerais: Os
documentos de que trata o Art. 133, da Lei 6.404/76, com as
alterações da Lei nº 10.303/2001, (i) Relatório da Administração;
(ii) Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2019, foram publicados no Diário
Oficial do Estado de Mato Grosso, na página 108, em 07 de agosto
de 2020, e no Jornal Correio Cacerense, na página 06, em 07 e 08 de
agosto de 2020 respectivamente. Cuiabá/MT, 14 de setembro de
2020. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho Diretor
Presidente.
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BRASILEIRO

Max já pode, inclusive, ser relacionado para o próximo compromisso do Operário

Operário Várzea-grandense terá reforço no
ataque para 2ª rodada do Brasileiro Série D
Luan Cordeiro/SN

Foto: Arquivo Pessoal

A

Atacante Max Jesus dos Santos

TREINO OSTENSIVO

Sinop retoma preparação após derrota na
estreia em casa para o River na Série D

diretoria do Operário
Várzea-grandense
oficializou, ontem, no
Boletim Informativo Diário da
Confederação Brasileira de
Futebol a contratação do jovem
atacante Max Jesus dos Santos,
de 20 anos. Ex-Cuiabá, o jogador
já deve integrar os treinamentos
do CEOV, que ocupa a 2ª
colocação do grupo A-5 na Série
D do Campeonato Brasileiro,
com 3 pontos.
O atacante começou sua
trajetória no futebol ainda em
2019, defendendo as cores do
Sub-19 e 20 do Dourado. Esta
temporada foi negociada com o
rebaixado Araguaia, onde
disputou seis partidas, mas não
marcou gols.

Max já pode, inclusive,
ser relacionado para o próximo
compromisso do Operário, no
sábado, às 15h, diante do
Goianésia (GO), atual líder da
chave, com o mesmo número de
pontos, mas 1 gol a mais de saldo.
O confronto será no Dito Souza.
Na primeira rodada do
certame nacional, o CEOV
visitou a Aparecidense (GO), no
estádio Serrinha. O time matogrossense começou a competição
bem, com vitória por 2 a 1.
Os gols da vitória foram
marcados por Gil Bahia,
Eduardo. Aos 15 da segunda
etapa, Negueba diminuiu para os
da casa, mas não foi suficiente
para evitar a derrota.

Só Notícias

O

Sinop Futebol Clube
retomou a preparação
para enfrentar o Santos
do Amapá, na quarta-feira (30),
no Gigante do Norte às 15h, pela
segunda rodada do Campeonato
Brasileiro da Série D. A equipe
comandada pelo técnico

Alexandre Carioca está
intensificando os treinos em dois
turnos na academia e no estádio
“Essa semana vamos
trabalhar a parte defensiva porque
a parte ofensiva está bem,
inclusive no último jogo tivemos
cinco chances e não fizemos.
Foto: Assessoria

Sinop segue com treinamento para jogo contra Santos do Amapá
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Vamos ter uma semana cheia para
trabalhar, acertar os erros e chegar
contra o Santos e conquistar a
primeira vitória”, disse Carioca.
O atacante Juliano Fogaça
acredita que com essa semana
para trabalhar e os jogos
acontecendo o entrosamento é
apenas uma questão de tempo.
“Eu já joguei com alguns
jogadores que voltaram do
Campeonato Estadual e os que
chegaram agora tem bastante
qualidade”.
O entrosamento entre os
jogadores ainda não é o ideal visto
que os treinos começaram duas
semanas antes da estreia do Galo
do Norte na competição, no qual
teve muitos erros de passe e
poucos momentos de
brilhantismo individual e coletivo
sendo derrotado por 2 a 0, pelo o
River do Piauí, em casa, no último
domingo.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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No rol dos aniversariantes de amanhã o
rotariano Erni Pinheiro Saravy que
recebe os cumprimentos pelas redes
sociais e celebra a data no aconchego do
lar ao lado da família. Parabéns! Muita
saúde, paz, amor e prosperidades é o que
desejamos hoje e sempre. Feliz Niver!!!

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Marte
retrógrado em seu signo
indicando um dia de intensa
atividade mental e
intelectual, que pode
favorecer os estudos, planejamento e
criação de novos projetos. O dia pode estar
relacionado também com a busca de um
sentido mais profundo para os
acontecimentos de sua vida.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de
movimento intenso em seus
processos mentais e
intelectuais que podem favorecer os
estudos, leituras e planejamento de projetos.
O dia pode envolver também, a reavaliação
de um acordo ou renegociação de um
contrato.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com uma
sociedade ou parceria
financeira, com possibilidade de rever e
renovar antigos negócios. Procure não se
envolver em um novo investimento, pelo
menos até meados de novembro. Mas já é
tempo de deixar tudo encaminhado.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia que você
deve estar atento à tendência
de gastar impulsivamente, de
envolver-se em compras que, na verdade,
você não tem nenhuma necessidade e pode
causar arrependimentos. É hora de
equilibrar ganhos e gastos.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de
movimento na vida social e
nos relacionamentos, pessoais
e profissionais. Pessoas e empresas do
passado podem voltar a contactá-lo para
renovar a amizade ou, no caso de empresas,
para prestação de novos serviços.

A Lua em seu signo recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia que você
pode se surpreender com a
volta de um antigo amor. Uma
reconciliação pode acontecer, um romance
recomeçar. Você estará mais aberto e
voltado para o seu coração. Uma paixão
pode ser despertada.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia agitado,
especialmente no trabalho. O
período pode estar
relacionado com a chegada de um novo
projeto ou, caso esteja buscando uma nova
colocação no mercado, com um novo
emprego. Dia ótimo para rever um antigo
programa de saúde.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia agitado,
especialmente no trabalho. O
período pode estar
relacionado com a chegada de um novo
projeto ou, caso esteja buscando uma nova
colocação no mercado, com um novo
emprego. Dia ótimo para rever um antigo
programa de saúde.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries indicando
um dia em que seu coração
pode bater mais forte por uma
pessoa do passado, que volta a
fazer você pensar. O período pode envolver
uma reconciliação romântica e o reinício de
um relacionamento. Um projeto criativo que
foi adiado pode voltar a fazer parte de seus
planos.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com o
trabalho e as finanças. Este
pode ser um momento de renegociação de
dívidas ou de um contrato de trabalho ou
de um projeto. O dia é ótimo para rever
seus investimentos e financiamentos.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de
interiorização e revisão de
questões que envolvem seu
passado emocional. O dia pode estar
relacionado com uma forte necessidade de
deixar no passado, pessoas tóxicas. Um de
seus pais pode precisar de seu apoio.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto de Marte
retrógrado em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com o
trabalho e as finanças. Este
pode ser um momento de renegociação de
dívidas ou de um contrato de trabalho ou
de um projeto. O dia é ótimo para rever
seus investimentos e financiamentos.

No rol de aniversariantes Virgínia Kátia
Melo Dantas a quem desejamos muitos
anos, e que nunca lhe falte paz no
coração, sorrisos no rosto e companhias
maravilhosas. E que cada novo dia seja
pleno de alegrias.

Celebrando mais um ano de vida conjugal o finess casal
Washington Calado Barbosa e Naiara de Souza Rondon que
renovamos votos de companheirismo, amizade e amor.
Rogamos ao Criador bençãos infinitas nessa união e que essa
data possa ser comemorada por muitos anos. Um brinde ao
casal!

Também celebrando bodas o casal Reginaldo Bicudo e Vivyane de
Andrade que festejam 33 anos de união. Que esse amor perdure para
sempre e que os anos vindouros sejam de harmonia e felicidades.

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

Festejando a vida a querida Gislaine
Fernandes que apaga velinha neste
sábado ao lado do companheiro Ricardo
Vanini (foto). Que Deus te proteja
sempre. Feliz Aniversário!

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

