
Sem querer ser pessimista, 
apenas realista numa análise nua e 
crua do year-and, ou seja, fim de ano 
que se aproxima, a gente vislumbra 
uma vela bruxuleante no fim do túnel, 
coincidindo com uma ash-friday 
(sexta cinza) no sentido estrito da 
data, que abre 2021, ano ímpar, numa 
sexta feira 1 de janeiro, na ressaca de 
um natal passado sem presente para 
mui tos  ausen tes  e te rnos  da  
pandemia. 

Depois de nove meses da 
Covid-19, deixando quando não 
óbitos, sequelas em sobreviventes e 
no bolso da maioria, (excluindo-se, 
óbvio, os grandes especuladores da 
crise) o mês de novembro vai 
chegando ao fim, no crepúsculo 
gestacional de eventual nova onda 
pandemoníaca. E dezembro desponta 
no horizonte das ilusões perdidas 
para mais de 31 milhões de 
aposentados e pensionistas do INSS 
que não terão mais o 13' salário, 
(pago antecipadamente no meio do 
ano), e mais de 27 milhões do auxilio 
emergencial, reduzido dos R$ 600 
para R$300. 

Trocando em miúdos mesmo, 
por alto, algo em torno de R$ 60 
bilhões fora do poder de compra dos 
beneficiários e do consumo das festas 
(?) de Natal e Ano Novo. No rol, o 
governo deixa de arrecadar mais de 
R$ 20 bilhões em impostos. Neste 
frigir do caos, ratificando a exclusão 
dos oportunistas polí t icos e 

megaempresários, no vermelho de 
Papai Noel, as sequelas para os 
miseráveis, os pequenos (MEI's) e 
médios que batalham pelo pão nosso 
de cada dia. Só pra concluir, se este 
ano que já irá tarde daqui há menos de 
um mês marcado pela pandemia e os 
p a n d e m ô n i o s ,  e c o n o m i a  
desgovernada, dólar nas alturas, 
especulações agiotas do mercado 
selvagem e sua escalada de reajustes 
nos preços abusivos dos Peg-pag's da 
vida, não se iludam os teimosos 
otimistas que 2021 será de redenção. 
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O organismo humano é a mais 
extraordinária máquina do mundo. 
Mesmo assim, falha. Contudo, com 
Amor, até os remédios passam a ter 
melhor resultado. Por isso mesmo, a 
decisão da Assembleia Mundial de 
Saúde, com o apoio da ONU, de instituir, 
desde outubro de 1987, o primeiro de 
dezembro como o Dia Mundial da Luta 
contra a Aids, é de enorme importância. 
Tanto que, no ano seguinte, nosso país 
adotou a data por meio de uma portaria 
assinada pelo Ministério da Saúde.  

Nossos Irmãos que padecem 
com o vírus HIV e os que sofrem de 
outros males físicos, mentais ou 
espirituais precisam, em primeiro lugar, 
de Amor Fraterno, aliado ao socorro 
médico devido. Se a pessoa se sentir 
espiritual e humanamente amparada, 
criará uma espécie de resistência interior 
muito forte, que a auxiliará na 

recuperação ou na serenidade diante da 
dor. Costumo afirmar que o vírus do 
preconceito agride mais que a doença.  

Aos que sofrem o abandono a 
que foram relegados por antigos 
correligionários, por amigos de 
discussão intelectual e até mesmo pelos 
seus entes mais queridos, o conforto 
destas palavras do saudoso dom Paulo 
Evaristo Arns (1921-2016), cardeal-
arcebispo emérito de São Paulo, na sua 
tocante obra  — Da Esperança à Utopia
Testemunho de uma Vida “A graça de : 
Deus não esquece ninguém nem se 
regula por crachás. Basta lembrar o 
segundo capítulo do livro Gênesis para 
sentir como o sopro de Deus infunde 
vida ao ser humano e lhe dá como 
companheira a Esperança por toda a 
vida. (...) Afinal, o mundo é de Deus, e 
Deus está presente no coração de cada 
pessoa, por menos que esta O sinta ou O 
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EDITORIA

ELEIÇÃO AMM
No próximo dia 15 do corrente mês, os 
prefeitos de Mato Grosso elegerão a 
diretoria executiva e conselho fiscal da 
Assoc iação  Mato-Grossense  dos  
Municípios para o triênio 2021/2023.  
Devido a pandemia, a eleição acontecerá 
de forma mista: presencial e eletrônica, 
sendo que a votação presencial será 
realizada na sede da AMM. Estão aptos a 
votar todos os membros associados em 
situação de regularidade perante a 
instituição. De acordo com o edital de 
convocação, a primeira chamada será às 08 
horas, e a segunda chamada às 9 horas, com 
término previsto para as 17 horas. 

SAQUE EMERGENCIAL FGTS
Criado pela Medida Provisória 946/20, o 
Saque Emergencial FGTS tem o objetivo 
de ajudar os brasileiros no enfrentamento à 
pandemia da Covid-19. Trabalhadores de 
todo o País que não solicitaram o Saque 
Emergencial  vão ter uma nova 
oportunidade entre os dias 7 e 31 de 
dezembro. Isso porque, a Caixa informou 
que cerca de R$ 7,9 bilhões do montante 
creditado em poupança digital não foi 
movimentado e, por isso, vai retornar para 
as contas vinculadas dos trabalhadores, 
devidamente corrigidos. Caso queira, o  
trabalhador vai poder sacar até R$ 1.045, 
considerando a soma dos saldos de todas as 
contas ativas e inativas que possua no 
FGTS. A solicitação deve ser feita por meio 
do aplicativo do FGTS. 

BANDEIRA VERMELHA 2
Preparem o bolso, foi definido pela Aneel 
para o mês de dezembro a bandeira 
vermelha patamar 2, a mais alta com custo 
de R$ 6,243 para cada 100 quilowatts/hora 
consumidos. Criado em 2015 o sistema de 
bandeiras tarifárias tem como objetivo 
recompor os gastos extas com a utilização 
de energia de usinas termelétricas, que é 
mais cara do que a de hidrelétricas. De 
acordo com a Aneel a medida se deve a 
queda no nível de armazenamento dos 
reservatórios das usinas hidrelétricas, com 
a escassez de chuva é preciso acionar mais 
as termelétricas para garantir o suprimento 
de energia.  

SELETIVO
Com salários que chegam até R$ 7,7 mil, 
estão abertas as inscrições para o Processo 
Seletivo da Prefeitura Municipal de Pontes 
e Lacerda que oferta 43 vagas, além de 
formação de cadastro reserva para todos os 
níveis de escolaridade. As inscrições 
devem ser feitas pelo site KLC Concursos 
entre os dias 14 e 22 de dezembro. A taxa de 
inscrição para nível fundamental é de R$ 
50,00, para médio R$ 70,00 e Superior R$ 
90,00. O bolete dever ser pago até dia 23 de 
dezembro.  

DE VOLTA NA AL
“Temos muitos desafios, a educação 
durante esse período em que estive ausente 
foi ainda mais ferida pelo governador, 
atacando os CEJAS, a educação de jovens e 
adultos, que é importante para muitas 
pessoas.” Com essas palavras, o deputado 
estadual Valdir Barranco voltou as suas 
atividades na Assembleia Legislativa, após 
60 dias de licença. O deputado havia 
pedido licença para concorrer à vaga de 
Senador do estado na eleição suplementar 
desse ano. Durante esses 60 dias, o 
deputado Henrique Lopes (PT) assumiu a 
vaga de Barranco.  

exprima de viva voz. (...) A utopia é a 
união de todas as esperanças para a 
realização do sonho comum. Se 
realizarmos este sonho, teremos 
construído uma nova realidade”  . 

Longe do Amor Fraterno, ou 
Respeito, se assim quiserem apelidá-lo, 
o ser humano jamais saberá viver em 
Sociedade Solidária Altruística 
Ecumênica, porque a sua existência 
ficará resumida a um terrível “cosmos”, 
o mesquinho universo do egoísmo. Por 
esse motivo, escreveu o pensador e 
sociólogo francês  Augusto Comte
(1798-1857): “Viver para os outros é 
não somente a lei do dever, mas também 
da felicidade”. Trata-se de uma lição 
que ninguém deve esquecer em 
circunstância alguma. 

___*** Jornalista, Paiva Neto, 
radialista e escritor.  

O x a l á  s e j a ,  m a s  a s  
perspectivas e expectativas racionais 
de rescaldo,  embaça a vela 
bruxuleante no fim do túnel, na 
Friday-Ash, do limiar do New-Year, 
que pelo andar da carruagem, poderá 
ser de uma crise político-econômica 
galopante. E não se iludam também, 
que quem vai continuar carregando o 
andor, será a gente, com as mãos 
calejadas pelas desigualdades. 

Que o leitor nos escuse, mas 
fugir da realidade, não faz parte dos 
sensatos, lutar sim, que a vida segue. 

Aids — o vírus do preconceito agride mais que a doença  

Virada de Year Friday 
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liene Liberato Dias, prefeita Ee l e i t a  d e  C á c e r e s ,  
juntamente com o vice Dr. 

Odenilson Silva e equipe de 
transição, iniciaram os trabalhos de 
transição de governo, com reunião 
realizada na prefeitura, onde foram 
recebidos por uma equipe nomeada 
pelo prefeito Francis Maris Cruz. 
Entre as funções do grupo, estão a de 
analisar contratos e obras em 
andamento, serviços terceirizados e 
processos licitatórios 

Nesse período, informações 
importantes são passadas ao novo 
governo, que deverá ter vários 
contatos até 31 de dezembro, com o 
objetivo de conhecer a estrutura do 
Executivo, bem como, o que deve e 
pode ser feito já em janeiro. 

Com relação à equipe de 
governo Eliene disse que ainda não 
tem nomes definidos para o primeiro 
escalão, mas que os escolhidos 
deverão ter comprometimento com a 
comunidade e com o crescimento do 
município.  

Por sua vez, o prefeito 
Francis  Maris  nomeou uma 
comissão de transição na Prefeitura, 
a qual conta com representantes dos 
principais setores da Administração 
Municipal, para oferecer todas as 
condições para que o novo governo 
eleito pela maioria possa saber como 
irá receber o Executivo. “Nesses oito 
anos de administração arrumamos a 
casa, estruturamos a Prefeitura com 
maquinários, frotas de carros, 
caminhões, ônibus, equipamento 

Almeida –Secretário Especial de 
Assuntos Estratégicos; Arnaldo 
Donizete Traldi – Secretário de 
Planejamento; Junior Cezar Dias 
Trindade – Diretor Executivo da 
Autarquia Águas do Pantanal; Luana 
Aparecida Ortega Piovesan – 
Diretora Executiva de Previdência 
Social; Suely Maria de Oliveira – 
Assessora Técnica; Wesley de Sousa 
Lopes – Secretário de Infraestrutura 
e Logística;  Eliane Batista- 
Secretária de Assistência Social; 
Gustavo Calabria Rondon – 
Secretário de Fazenda; Silvia 
Roberta Pereira de Jesus Ortiz – 
Secretária de Saúde;  Arly Monteiro 
Rodrigues – Secretaria de Finanças e 
Jefferson Nunes Flores – Secretário 

eletrônicos, construímos escolas, 
postos de saúde, organizamos a 
questão fundiária, sistemas de 
informática que oferece um controle 
para gerir todos os setores”. Francis 
finalizou desejando que a nova 
prefeita, Antônia Eliene Liberto 
Dias, que foi a vice-prefeita, durante 
suas duas gestões tenha uma 
administração de sucesso e que dê 
continuidade aos projetos em 
andamentos. 
Representantes da Atual Gestão  - 
Bruno Cordova França – Procurador 
Geral do Município; Robson 
Máximo da Costa – Controlador 
Geral do Município;  Luzinete Jesus 
de Oliveira Tolomeu – Secretária de 
Educação; Jorge Augusto de 

de risco a Covid-19, então para facilitar 
essa distribuição quatro escolas do 
município participam da ação, são elas 
Escola Paiol, Paulo Freire, Fazendo Arte 
e Vitória Régia.  
Como adotar uma cart inha?  
Padrinhos e madrinhas devem acessar o 
siteblognoel.correios.com.br/app/index
.php  e clicar na opção "Adotar Agora"; 
depois selecionar o Estado e a cidade 
onde se desejar fazer a adoção, na 
sequencia serão disponibilizadas as 
cartinhas, após escolher uma ou mais, 
clicar em Adotar Cartas e preencher um 
cadastro simples.  
 Os padrinhos receberão no e-
mail cadastrado a confirmação da 
adoção. Para visualizar as cartinhas 
adotadas, basta acessar a página de 
adoção online pelo blog e clicar na seção 
"Minhas Cartas". 

 hora de fazer uma criança feliz. E, 

Éneste período que antecede o 
Natal, o que não faltam são 

cartinhas enviadas por muitas crianças 
ao Papai Noel dos Correios, que nesta 
edição, em decorrência da pandemia do 
novo coronavírus, a tradicional 
campanha está sendo realizada de forma 
online e as cartinhas devem ser adotadas 
p o r  m e i o  d o  s i t e :  
https://blognoel.correios.com.br/app/in
dex.php 

Em entrevista ao Jornal 
Correio Cacerense, o gerente da Agência 
dos Correios em Cáceres, José Machado 
Arruda revelou a emoção que sente ao 
ler as cartinhas a cada edição da 
campanha e relatou que os pedidos mais 

solicitados pelas crianças são produtos 
alimentícios a exemplo sacolões e cesta 
de doces, seguidos por materiais 
escolares, depois brinquedos, mas tem 
também pedido de ventilador, cama, 
bicicletas e eletroeletrônicos. 

"A cada ano, a gente tem alguns 
pedidos que são mais emocionantes. São 
aqueles em que a criança não pede 
brinquedo. Não está preocupada com ela 
mesma, mas com a família, quando pede 
emprego para o pai, pede alimento na 
mesa, por exemplo", conta Machado. 

Machado informa que entre as 
inovações da campanha desse ano, 
como a adoção das cartinhas de forma 
online, a entrega também será de forma 
que não exponha as crianças em situação 

fotógrafo; Vitor Miguel de 
Oliveira – Contador; Antônio 
Carlos de Jesus Mendes – servidor 
Público;  Claudio Henrique 
Donatoni – Empresário e Sergio 
Adriano Gomes de Arruda – 
Médico.

de Administração. 
Representantes do futuro governo   
- Odenilson José da Silva – Vice-
prefeito eleito; Taisir Mahmudo 
Karim – Servidor Público Estadual; 
Herbert Dias – Advogado; Wilson 
Massahiro Kishi – Repórter 

itens emprestados, pois legalmente 
eles pertencem ao clube. Essa falta de 
devolução, após o período de uso 
a c o r d a d o ,  t e m  i m p a c t a d o  
negativamente o estoque do Banco 
Ortopédico, fazendo com que o clube 
em muitas vezes não consiga atender 
novos demandantes e empenhe 
montante considerável de recursos 
financeiros (próprios e/ou de terceiros 
– caso de emendas parlamentares) na 
aquisição de novos lotes  de 
equipamentos. 

Para se ter uma dimensão do 
problema, a pouco mais de um ano 
tínhamos centenas de cadeiras, 
muletas e andadores e, atualmente, 
praticamente o Banco de Cadeiras de 
Roda e Banho está zerado. Por isso, 
apelamos para àquelas pessoas que 
estão de posse de equipamentos 
identificados com o logo do RCC e 
que por um ou outro motivo não 
devolveram, que o façam com a 
maior brevidade possível, pois 
ajudará a outras pessoas. Nenhuma 
penalidade estará incursa a quem não 
devolveu no tempo estabelecido, mas 
apelamos para o bom senso e o caráter 
social que todos devemos ter. Para 
maiores informações sobre o Banco 
Ortopédico do RCC, entrar em contato 
com: Maria das Graças – (65) 99905-
1147; Eliseu (65) 99989-1922 ou 
Rosane (65) 99665-9799.  

 undado em 1957, portanto a 63 Fanos, o Rotary Club de Cáceres 
(RCC), atualmente sob a 

presidência da companheira Rosane 
Michelis Saravy, tem um longo histórico 
de serviços prestados à comunidade, 
principalmente as pessoas em situação 
de carência. Um dos serviços prestados 
que identifica desde sempre o Rotary é o 
seu Banco de Cadeira de Rodas, 
atualmente conhecido como Banco 
Ortopédico, pois, além das cadeiras de 
roda e de banho, incorporou outros itens 
como muletas de vários tipos e 
andadores. A principal modalidade de 
empréstimo dos itens do Banco 
Ortopédico é a consignação, através da 
assinatura de um contrato com o 
requerente ou, na impossibilidade deste, 
com seu responsável legal. Assim, 
cadeiras e demais itens são emprestados 
para um determinado período de uso, 
findo o qual, o equipamento deve ser 
reintegrado ao Banco Ortopédico. Isso é 
necessário para poder atender um 
número maior de pessoas que os 
necessitam, normalmente idosos com 
problemas de locomoção e pessoas em 
recuperação de acidentes ortopédicos. A 
exceção é para pessoas que necessitam 
do uso continuado do equipamento, para 
os quais, na medida do possível, o RCC 
faz a reposição. 

O problema, que tem se 
acentuado, é a falta de devolução dos 

ALINHAMENTO

Trabalhos de transição de governo 
 na prefeitura começam em Cáceres 

Entre as funções do grupo, estão a de analisar contratos e obras 
 em andamento, serviços terceirizados e processos licitatórios 

Da Redação 

Prefeito Francis diz que transição será de forma tranquila  

Foto: Divulgação

BOA AÇÃO

Cartinhas para Papai Noel dos Correios 
estão disponíveis para adoção até dia 24
Da Redação 

Machado diz que a cada ano as cartinhas emocionam com os pedidos    

Foto: JCC    

CHAMAMENTO

Banco Ortopédico do Rotary Club de Cáceres 
precisa da colaboração da sociedade cacerense  
Gilmar Marostega/IP 

Cadeiras são entregues frequentemente a comunidade 

Foto: JCC
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em Ediebs  - 15 de outubro – Barra do 
Bugres; Marisa Mariano – Barra do 
Garças; Milton Marques Curvo – 
Cáceres; Cleonice Miranda – Colider; 
Creuslhi Ramos – Confresa; Almira de 
Amorim – Cuiabá; Marechal Rondon – 
Jaciara; Paulo Freire – Nova Mutum; 
Benedito Silva Freire – Sinop e Licínio 
Monteiro – Várzea Grande 
Cejas que estão em avaliação  - 
Cesário Neto – Cuiabá; José Dias – 
Juara; Alternativo – Juína; 6 de agosto – 

Pontes e Lacerda; Getúlio Vargas – 
Primavera do Leste; Alfredo Marion – 
Rondonópolis; 25 de junho – Rosário 
Oeste; Antônio Casagrande – Tangará da 
Serra. Alta Floresta e Diamantino 
funcionam em prédios alugados que 
serão devolvidos aos proprietários. Os 
alunos serão redimensionados para 
escolas próximas. 

Em Sorriso, o Ceja Arão 
Gomes Bezerra, já funciona na Escola 
Estadual Mário Spinelli. 

 Secretaria de Estado de AEducação (Seduc) ampliará a 
modalidade da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) de Mato Grosso 
e também do ensino regular. “A 
afirmação de que haverá o fechamento 
dos Cejas não é verdadeira. Nós não 
fecharemos os prédios que hoje atendem 
os Cejas”, afirma o secretário executivo 
de Educação, Amauri Fernandes. 

Para fortalecer o atendimento, 
a Seduc transformará dez Cejas em 
Escolas de Desenvolvimento Integral de 
Educação Básica (Ediebs), que 
ofertarão não só a EJA, mas também 
Ensino Fundamental e Médio regulares. 
A ação faz parte do reordenamento dos 
21 Centros de Educação de Jovens e 
Adultos (Cejas). “Faremos a adequação 
e a melhoria na oferta da EJA. Porque 
temos hoje no Estado 1,5 milhão de 
jovens e adultos que não completaram a 
educação básica. Os 21 prédios dos 
Cejas atendem 16 mil dessas pessoas. 
Queremos aumentar a oferta”, reforça o 
secretário. 

A atual gestão da Seduc elevou 
a atenção ao assunto Educação de 
Jovens e Adultos ao criar uma 
Coordenação sobre o tema na estrutura 
da Seduc. 
Ampliação da EJA  - Para ampliar a 
quantidade de matrículas, a Seduc 
otimizará os espaços disponibilizados 
nas Ediebs, que atenderão todas as 
modalidades de ensino e ampliarão a 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
para escolas de ensino regular. 

As Ediebs serão instaladas nos 
espaços em que estão os Cejas, desde 
que em prédios próprios e com os 
mesmos profissionais da educação que 

para as Ediebs. 
Expansão da educação básica  - A 
meta da Seduc para os próximos dois 
anos é alfabetizar 40 mil jovens e adultos 
(inclusive do Projeto Muxirum). No 
ensino fundamental, atender a 50 mil 
jovens e adultos e, para o ensino médio 
dessa modalidade, 60 mil trabalhadores.  

Além disso, os locais do Exame 
Online (quando o aluno faz inscrição por 
disciplina para uma conclusão rápida, 
tanto do ensino fundamental como 
ensino médio), serão ampliados dos 
atuais 21 locais para 32 opções em todo 
o Estado. Com mais pontos de Exame 
Online, a meta é atender 150 mil alunos 
trabalhadores jovens e adultos nos 
próximos dois anos. 
Dez Cejas que serão transformados 

estavam nos centros. 
Da mesma forma, os estudantes de cada 
Ceja serão transferidos para a respectiva 
Edieb, sem nenhum prejuízo em suas 
vidas ou processos educacionais. 

“A oferta da Educação de 
Jovens e Adultos, o EJA, não acabará na 
rede estadual. Estamos com trabalho na 
Seduc de reestruturar e adequar espaços 
dos Cejas, sendo que alguns serão 
Ediebs. Vamos otimizar os espaços e 
entregar os prédios alugados”, assegura 
o secretário de Educação Alan Porto. 

Em síntese, a ideia é integrar os 
alunos trabalhadores com as demais 
modalidades de ensino, com a 
ampliação do número de vagas da EJA 
nas escolas de ensino regular e, ao 
mesmo tempo, trazer a educação básica 

O evento tem como objetivo 
fomen ta r  o s  e s t abe lec imen tos  
gastronômicos de Cáceres, incentivando 
o consumo da gastronomia local por 
meio de entrega (delivery). Desta forma, 
é possível garantir segurança e 
comodidade a quem não abre mão de 
apreciar a culinária local, além de ser 
uma alternativa para movimentação 
econômica. 
Serão 5 dias de Festival, onde o cliente 
terá a opção de pedir lanches, comida 
japonesa, almoço, porções, petiscos, 
sorvete, açaí, pizza, panquecas, tapioca 
e outras delícias. Ao todo 20 empresas 
estão cadastradas e cada uma escolheu 
um prato do cardápio que será 
comercializado a preços promocionais 
durante os dias do evento, que vão de R$ 
6 a R$ 69,90.  Cardápio variado e com 
preços acessíveis  - Quem for conferir 
as opções do festival no aplicativo, vai 
encontrar no cardápio diversas opções. 
Para ver os pratos disponíveis e 
participar deste festival de sabores, 
b a s t a  b a i x a r  o  a p l i c a t i v o  
http://app.deliverymuch.com.br, que 
está disponível para os sistemas Android 
e iOS, no seu smartphone.  

s impactos socioeconômicos da Opandemia do novo coronavírus 
têm feito com que muitos 

negócios precisem se reinventar como 
forma de sobreviver ao período. É o 
caso, por exemplo, de empresas do setor 
gastronômico, que têm buscado 
alternativas para adequar o negócio às 
novas regras  impostas  para o 
func ionamento  das  a t iv idades  

econômicas no município. 
Diante da necessidade de 

fortalecer o formato de tele-entrega, 
inserir os estabelecimentos em canais de 
vendas adicionais e valorizar o comércio 
local, o Sebrae de Cáceres em parceria 
com o App Delivery Much criaram o 
Festival Gastronômico Delivery, que 
acontece no período de 9 a 13 de 
dezembro.  

 Prefeitura de Cáceres, mais uma Avez vai transformar a Princesinha 
do Rio Paraguai, na cidade mais 

iluminada do Centro-Oeste, no próximo 
dia 10, de dezembro, às 20:00 horas. O 
Projeto conta com o Acendimento das 
Luzes da Catedral, Presépio Natalino, 
Decoração da Praça Barão do Rio Branco, 
Gramado da Sicmatur, Casa do Papai Noel 
e a Peça Teatral Alto de Natal. O 
cenógrafo, Marcionei Miranda Prado, 
explicou que o tema da decoração natalina 
do Projeto Natal de Luzes do ano de 2020, 
será 'Esperança'. “O mundo está vivendo 
um momento atípico, com o vírus do 
Covid-19, o que todos nós precisamos é 
ter a espera de que isso vai passar, então 
vamos ter palavras motivacionais 
iluminadas na Praça Barão do Rio 
Branco”. 

O secretário de Turismo e Meio 
Ambiente, Luis Henrique Lemos, contou 
que o Projeto Natal de Luzes, vai 
continuar encantando a todos os 
moradores e atraindo turistas e gerando 
receita para a cidade. “Nós temos mais de 
1.000 pessoas envolvidas para realização 

desse Projeto, quero agradecer a todos os 
nossos parceiros, A Autarquia Águas do 
Pantanal, Secretária de Infraestrutura e 
Logística, o Exército, os Reeducandos, a 
Catedral de Cáceres, São Luiz e todos os 
outros voluntários que estão nos apoiando 
para que a verdadeira magia do Natal 
aconteça”, afirmou Lemos. 

O prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz, disse que é ainda mais 
importante que esse ano o Projeto Natal de 
Luzes aconteça mesmo diante desse novo 
cenário que o mundo passa. “Vamos 
oferecer alegria, esperança e fé, nesse ano 
onde todos nós perdemos um familiar, um 
amigo, vítima do Covid. Tomaremos 
todas as medidas necessárias para evitar 
aglomerações e será restrita a entrada de 
pessoas na Casa do Papai Noel e no 
Espetáculo da peça teatral de Natal, 
disponibilizaremos as gravações nas redes 
sociais, para aquelas pessoas que 
preferirem assistir sem sair de casa”, 
Francis, finalizou agradecendo aos 
parceiros e voluntários e convidou todos 
para o acendimento das Luzes no dia 10, 
de dezembro, às 20:00 horas.

REORDENAMENTO

Ceja em Cáceres será transformado em Ediebs  
e ofertará o EJA, Ensino Fundamental e Médio 

A ação faz parte do reordenamento dos 21 Centros de Educação de Jovens e Adultos 

Assessoria Seduc 

Ceja Milton Marques Curvo  

Foto: JCC

INOVAÇÃO

Festival delivery é opção para  
alavancar vendas em Cáceres 

Da Redação 

Baixe o aplicativo e ganhe desconto   

Foto: Ilustrativa 

Lemos destaca que Natal Luz encanta moradores e atrai turistas  

Foto: Arquivo

ESPETÁCULO NATALINO

Natal de Luz será inaugurado  
nesta quinta-feira em Cáceres 
Assessoria 
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compromisso com nossos 
clientes e nossa população”, 
destacou Eloá. 

O gerente do Atacado 
Pantanal, Thiago Monteiro, 
informa que para concorrer ao 
prêmio é muito fácil. 

“Na compra de três 
produtos do suco em pó Frisco ou 
3 Corações, o cliente recebe um 
cupom para disputar essa bela 
Moto Bike Elétrica. 

Tá esperando o quê?   
Aproveite esta promoção de 
Natal”, salientou Thiago. 

 Atacado Pantanal está Osempre inovando em 
promoções. Para quem 

está acostumado com estas 
novidades pode se preparar para 
uma premiação muito especial de 
final de ano.  
 Na véspera do Natal, dia 
24 de dezembro, o Atacado 
Pantanal em parceira com a 
empresa 3 Corações, vai sortear 
para seus clientes uma Moto Bike 
Elétrica Scooter no valor de R$ 8 
mil reais. 
 Um prêmio que está 

alinhado à responsabilidade 
ambiental do Grupo Juba com 
seus aspectos ecológicos.  

Segundo a Coordenadora 
de Projetos Eloá Ribeiro a moto 
bike a ser sorteada, não só poupa 
combustível, como ajuda o meio 
ambiente com a não emissão de 
dióxido de carbono, expelido por 
veículos de combustão e que são 
responsáveis pelas alterações 
climáticas e pelo efeito estufa.

“Este prêmio é ecológico 
e demonstra a conscientização do 
bom uso dos recursos naturais e o 

 s e rv ido r  t écn i co -Oadministrativo Anderson 
Wesley Alves Bezerra foi 

eleito, neste dia 04.12, diretor-
geral do Instituto Federal de Mato 
Grosso, IFMT Campus Cáceres - 
Prof. Olegário Baldo.  

D e  a c o r d o  c o m  o  
resultado de apuração on-line 
apresentado pela Comissão 
Central da Eleição IFMT 2020, 
Anderson teve 31,04% dos votos 
válidos no cálculo dos segmentos 
discente, docente e técnico-
administrativo.  

O reitor eleito do IFMT é 
o professor Júlio César dos 
Santos do campus Alta Floresta.

Em segundo lugar para 
diretor-geral do campus, ficou o 
professor  Luciano Recart  
Romano com 29.69% dos votos e 
em terceiro lugar, o professor 
Reginaldo Antônio Medeiros 
com 14.33%. 

Anderson tem 39 anos e é 
graduado em Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de 
Sistema e mestrado em Ciências 
da Computação. 

orte misteriosa de bebê Mde apenas 50 dias está 
sendo investigada pela 

Polícia Civil em Cáceres. 
O fato foi registrado no Bairro do 
Empa, na Rua Atalaia. 

As primeiras informações 
relatadas pela vó da criança, é que 
na manhã de domingo, por volta 
das 5h, o bebê, uma menina de um 
mês e vinte dias, estava chorando, 
quando ela acordou a mãe da 
criança (deficiente auditiva) para 
amamentar a filha. 

Que após o fato, foi até a 
residência de um vizinho e 
momentos  depois  quando 
retornou a filha estava em prantos 
com a criança desfalecida em 
seus braços, diante da situação 
ainda tentou socorrer a criança, 
porém sem sucesso.  

A Politec compareceu no 
local e realizou a perícia local, o 
caso seque em investigação para 
apurar a real causa do óbito da 
criança.  

SORTEIO

Atacado Pantanal vai sortear moto bike  
elétrica de 8 mil reais na véspera do natal 

Moto bike, não só poupa combustível, como ajuda o meio ambiente com a não emissão de dióxido de carbono

Assessoria 

Sorteio acontece no dia 24 de dezembro  

Foto: Assessoria

NOVA DIREÇÃO

Anderson Wesley Alves Bezerra é eleito  
diretor-geral do IFMT Campus Cáceres 
Assessoria 

Anderson venceu com 31,04% dos votos  

Foto: Assessoria

SOB INVESTIGAÇÃO

Morte de bebê é investigada  
pela Polícia Civil em Cáceres 
Da Redação 

Bebê tinha apenas 50 dias  

Foto: Ilustrativa

A "Maratona Bichos do Pantanal", evento virtual 
e gratuito, composto por quatro módulos com 
temas ligados à Ciência, Educação Ambiental e 
Turismo Sustentável, acontece no dia 9 de 
dezembro, das 9h00 às 18h00 (horário de 
Brasília / das 8h às 17h no Mato Grosso), em 
meio a um momento-chave para despertar e 
ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade 
no Pantanal, a importância da conexão com a 
natureza e as práticas sustentáveis para geração 
de emprego e renda. 

Tendo em vista os acontecimentos 
marcantes do ano, como a pandemia da Covid-
19, queimadas no Pantanal e as consequências 
para o bioma, o primeiro módulo é um convite 
para reflexão em torno da Conexão com a 
Natureza como forma pedagógica de educação 
ambiental. Para este tema, o evento conta com a 
mediação da jornalista Eunice Ramos - repórter 
da TV Centro América, afiliada da Globo no MT, 
conduzindo o debate entre Dal Marcondes - 
jornalista Amigo da Infância e diretor executivo 
da Agência Envolverde, Laís Fleury - 
coordenadora Programa Criança e Natureza do 
Instituto Alana, Mahal Massavi - coordenador de 
Educação Ambiental do Projeto Bichos do 
Pantanal, e Yana Marull - jornalista, ilustradora e 
escritora. 

Na sequência, Aquarismo e Relação 
Peixes e Plantas nas águas do Pantanal é o tema 
que norteia o segundo módulo, mediado por 
Carla Aranha - jornalista da Revista Exame ao 
lado do palestrante Claumir Muniz - 
coordenador de Ictiofauna do Projeto e professor 
doutor na UNEMAT (Universidade Estadual de 
Mato Grosso), junto com a professora e 
pesquisadora Maria Antonia Carniello, da 
mesma universidade. Completam o quadro, as 
palestras de Eunice Ramos - repórter TV Centro 
América e coautora do livro Rio Paraguai - Das 
nascentes à Foz, e Ricardo Cardoso - 
Oceanógrafo do Departamento Técnico do 
Aquário de São Paulo, encerrando a primeira 
parte da Maratona, às 12h, horário de Brasília 
(11h no MT). 
Biodiversidade e ecologia da vida selvagem  - 
Às 14h de Brasília (13h no MT), tem início a 
segunda parte do evento, com Wilkinson Lopes - 
biólogo, pesquisador do Projeto Bichos do 
Pantanal, abrindo o módulo Mastofauna e 
Avifauna do Pantanal - Biodiversidade e 
ecologia da vida selvagem, que conta com a 
mediação de Ana Carolina Amaral - repórter de 
meio ambiente do jornal Folha de S.Paulo . 

A primeira palestra é de Douglas 
Trent - diretor de pesquisas científicas e mentor 
do Projeto Bichos do Pantanal - e aborda as 
Onças-Pintadas, ao lado de Caroline 
Leuchtenbeger - da IUCN Otter Specialist 
Group, Brasil, falando sobre Ararinhas, e de 
Mariana Landis - Lowland Tapir Conservation 
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de Claumir Muniz. É Douglas Trent quem assina 
Ecoturismo Comunitário e o livro Linha de Base 
da Vida Selvagem do rio Paraguai, título que 
conta com o coautor de Wilkinson Lopez. Para 
quem deseja aprofundar conhecimento sobre o 
trabalho completo do Projeto Bichos do 
Pantanal, o lançamento da versão revisitada do 
livro Alto Pantanal é a indicação. No final de 
cada módulo apresentado durante o evento, o 
público participante concorre aos sorteios de 
exemplares referentes ao tema do painel. 
APP e Vídeos  - Além dos livros, o Projeto 
lançará também o APP Bichos - voltado para 
educação ambiental da primeira infância. A 
proposta é um jogo de memória com imagens de 
várias espécies da fauna pantaneira. 

Vídeos de animação para crianças e 
institucional sobre o Projeto Bichos do Pantanal 
completam o evento animando os intervalos da 
Maratona.  Grandes nomes, grandes ideias e 
lançamentos marcam a Maratona Bichos do 
Pantanal, Projeto realizado pelo Instituto 
Sustentar com patrocínio da Petrobras, por meio 
do Programa Petrobras Socioambiental. Mais do 
que um evento de fim de ano, a Maratona é um 
convite a todos aqueles que desejam correr em 
prol da preservação do nosso meio ambiente. 
Informações práticas  - As inscrições já estão 
abertas e podem feitas até o dia 8 de dezembro, 
p e l a  p l a t a f o r m a  S y m p l a  
https://www.sympla.com.br/maratona-bichos-
do-pantanal__1075856

Initiative, Instituto Manacá, Legado das Águas - 
trazendo conteúdo sobre Antas. O bloco termina 
com palestra sobre Avifauna proferida por 
especialista do Avistar - Encontro Brasileiro de 
Observação de Aves. O quarto e último módulo 
da Maratona Bichos do Pantanal traz à luz um 
panorama completo sobre o Turismo de 
Natureza como ferramenta de preservação do 
meio ambiente e geração de emprego e renda. 
Mediado pelo jornalista americano, Matthew 
Shirts - editor no World Observatory of Human 
A f fa i r s ,  ded i cado  aos  ob j e t i vos  de  
desenvolvimento sustentável da ONU, o painel 
conta, mais uma vez, com o ecólogo americano 
Douglas Trent, abordando o tema central do seu 
livro Como Implementar o Ecoturismo 
P ro m o v e n d o  o  D e s e n v o l v i m e n t o  d e  
Comunidades, e seus convidados especiais 
Pedro Meloni Nassar - coordenador do Programa 
de Turismo de Base Comunitária do Instituto 
Mamirauá, Roberto Fagundes - um dos mentores 
da Estrada Real, Vitoria de Carvalho - Cristalino 
Lodge e Eduardo Falcão - Reserva Ecológica do 
Jaguar.
Época de Reprodução Científica  - Além do 
webinário recheado de conteúdo exclusivo, 
durante a Maratona Bichos do Pantanal serão 
lançados seis livros de cunho científico.

A Pedagogia da Natureza, assinado 
por Mahal Massavi e Yana Marull; a Relação 
Peixes e Plantas nas águas do Pantanal e Peixes 
que encantam o Pantanal, dois títulos de autoria 

PM Jonildo José de Assis, pontuou os 
avanços do Gefron ao longo dos anos. Assis 
já comandou o Gefron durante dois anos, 
além de ter sido operador de fronteira quando 
ainda era capitão. 

“Coronel Fabio junto de sua 
equipe elevaram o nível do nosso torneio de 
tiro a um patamar superior. Na nossa época 
nós tínhamos algumas limitações, mas não 
deixávamos de fazer. Então comandante 
Fábio está de parabéns, além de toda a equipe 
de oficiais e praças de nosso Gefron e está de 
parabéns o nosso secretário de Segurança 
Pública que apoia e investe no policiamento 
de fronteira”, disse Assis. 
Premiação  - Com 33 anos de dedicação à 
segurança pública, o sargento PM Irineu 
Jacinto ocupou o lugar de maior destaque no 
pódio e ainda deu a fórmula da vitória. “Tudo 
é dedicação, primeiramente é acreditar 
naquilo que você vai fazer e depois muito 
treino. É fazendo com cautela e dedicação 
que tudo acontece. 
 E aproveito para dedicar esse 
prêmio a minha esposa, minha companheira 
e parceira de treino”, comemou Jacinto. 
Confira a relação de ganhadores da 
competição: 
Categoria Gefron 
1º lugar - Irineu Jacinto 
2º lugar - Marcelo Gomes Sobrinho 
3º lugar - Marcio Greyck da Silva 
4º lugar - Jhiango Silva Fazolo 
5º lugar - Cristiano Kozen 
Categoria Atirador 
1º lugar - Rodrigo Delfino
2º lugar - Daniel Rondon
3º lugar - Wesley Oliveira
4º lugar - Reginaldo Pacífico
5º lugar - Renato Rostey

 umprindo as medidas de prevenção Cao coronavírus e com o mesmo 
entusiasmo característico das 

comemorações do Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira (Gefron), o 6º 
Torneio de Tiro reuniu cerca de 150 
competidores, entre militares e civis, neste 
sábado (05), em Cáceres. 

A competição comemora os 18 
anos de existência do Gefron, completados 
em março deste ano. No entanto, devido à 
pandemia, o torneio teve que ser remarcado, 
medida que não mudou em nada o sucesso da 
iniciativa, que já é tradição no calendário da 
segurança pública.  Acredito que o Torneio 
de Tiro do Gefron, uma atividade realizada 
anualmente na cidade de Cáceres, 
materializa exatamente o significado da 
atividade do policiamento aqui na fronteira, 
que é uma atividade integrada que compõe 
várias instituições trabalhando com um 
mesmo foco. 

E nesse torneio o Gefron consegue 
reunir todas essas instituições”, pontuou o 
sec re tá r io  ad jun to  de  In teg ração  

Operacional, coronel PM Victor Fortes, que 
prestigiou a competição. 

Além do Gefron, entre as 
i n s t i t u i ç õ e s  p r e s e n t e s  e s t a v a m  
representantes da Polícia Federal, do 
Exército, do Ministério Público Federal 
(MPF), das delegacias Regional de Cáceres e 
Especializada de Fronteira (Defron), do 
Comando Geral da Polícia Militar, dos 
Comandos Regionais 1, 2 e 12, do Batalhão 
de Operações Especiais (BOPE), da Força 
Tática do 6º Comando Regional, da 4ª 
Companhia Ambiental, do Corpo de 
Bombeiros Militar, além de integrantes de 
diversos clubes de tiro. 

“É um torneio que a gente convida 
as instituições parceiras e amigas do Gefron 
para confraternizar e fazer a prática 
desportiva, sendo um momento de retribuir 
esse apoio recebido dessas instituições” 
disse o coordenador do Gefron, tenente-
coronel PM Fábio Ricas. 

Além de competir e participar da 
premiação aos ganhadores do torneio, o 
comandante geral da Polícia Militar, coronel 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Maratona Bichos do Pantanal promove 
evento e encerra o ano em grande estilo

Ciência, Educação Ambiental e Turismo de Natureza serão temas centrais  

Assessoria 

6ª EDIÇÃO

Torneio de Tiro do Gefron marca momento de  
confraternização e presença de 150 competidores 
Assessoria 

Participantes da competição  

Foto: Christiano Antonucci
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adversário. Luverdense 0 x 2 Cuiabá. 
Mesmo sofrendo o segundo 

tento, o LEC tentou ir para cima. 
Logo aos 17, o meia Ynaiã recebeu a 
bola livre e arriscou de longe, para 
boa defesa do goleiro João Carlos. 
Aos 20, Alan Fabrício recebeu e 
chutou, mas a defesa desviou e 
escanteio para o time da casa. 

Aos 38, Lucas Caetano fez 
boa jogada individual para o 
L u v e r d e n s e ,  d r i b l o u  d o i s  
adversários, invadiu a área e tentou a 
batida. A bola saiu sem muita direção 
e passou pela direita da meta 
defendida por João Carlos.  Aos 40, 
o Cuiabá saiu em velocidade de 
novo. Em boa troca de passes, o 
ataque conseguiu invadir a área, mas 
na hora do último passe, a defesa do 
LEC conseguiu interceptar e afastar 
o perigo. 

Já aos 46, o Dourado por 
pouco não ampliou. Nenê Bonilha 
fez bom lançamento para Diego 
Jardel, que dominou e bateu de 
esquerda, para excelente defesa do 
goleiro Gabriel Félix.  O jogo da 
volta será nesta quarta-feira, às 
20h30, na Arena Pantanal. Quem 
vencer, encara o Nova Mutum 
Esporte Clube, que eliminou o 
Sinop, e garantiu vaga para as 
semifinais, nos dias 13 e 16, em 
horários ainda não definidos. 

Depois o jogo ficou mais 
estudado, e ambos os sistemas 
defensivos foram bastante efetivos, 
conseguindo interromper troca de 
passes e não deixando os ataques 
oferecerem perigo de gol. Aos 38, 
Diego Jardel recebeu, dominou e 
tentou bater, mas a bola explodiu na 
defesa do Luverdense, que no rebote 
conseguiu  afas ta r  o  per igo  
def in i t ivamente .  Aos  40,  o  
Luverdense bateu falta, mas pela 
esquerda do gol de João Carlos.  Na 
marca dos 43, o Dourado conseguiu 
abrir o placar. Em cobrança de 
escanteio de Diego Jardel, o 
zagueiro Anderson Conceição subiu 
mais que a defesa, e cabeceou firme, 
para baixo e sem chances de defesa 
para Gabriel Félix. Luverdense 0 x 1 
Cuiabá. 

N a  s e g u n d a  e t a p a  o  
Luverdense foi para cima. Aos 12, 
em cobranças de escanteio, o goleiro 
João Carlos fez dois milagres e 
evitou o empate. Ambas as defesas 
foram após cabeceadas do ataque do 
time da casa. Com a boa consistência 
defensiva, aos 15 o Cuiabá ampliou. 
Em contra-ataque rápido, com três 
do Dourado contra um defensor, 
Perdigão partiu com a bola 
dominada e tocou para Diego Jardel, 
que dominou e bateu de esquerda, 
sem chances para o goleiro 

tem previsão de início para o dia 28 
de fevereiro. 

 om foco no Estadual Edição C2021, a Federação Mato-
grossense de Futebol, por 

meio de Ofício nº 035/2020, 
convocou os clubes que disputarão o 
certame. Marcada para dia 17 do 
corrente mês, às 14h no auditório 
Mário Cardi, na sede da FMF, a 
reunião tem como objetivo o 
alinhamento das diretrizes técnicas, 
fórmula de disputa e regulamento 
para o campeonato. 

Participam da competição 
no ano que vem oito clubes: Cuiabá, 
Dom Bosco, Luverdense, Nova 
M u t u m ,  O p e r á r i o  V á r z e a -
grandense, Poconé, Sinop e União, 
somado aos dois que garantiram o 
acesso a 1ª divisão, Ação e Grêmio 
Sorriso.  

Seguindo o Estatuto do 
Torcedor, a FMF deverá divulgar 
regulamento em até 60 dias de 
a n t e c e d ê n c i a  d o  i n í c i o  d a  

competição. 
O Estadual do ano que vem 

ESTADUAL

Cuiabá é superior, vence o Luverdense e  
fica perto das semifinais do Mato-grossense 

Os 45 minutos iniciais foram movimentados, com os adversários se estudando 

Luan Cordeiro/SN 

Cuiabá vence por 2 a 0 

se estudando, até que o Dourado 
conseguiu abrir o placar. 

Já na etapa complementar, 
ambos os times apresentaram mais 
cansaço. Com o resultado reverso, a 
equipe da casa foi para cima e deu 
espaço para o contra-ataque do 
Cuiabá, que conseguiu ser eficaz e 
em jogada trabalhada ampliou o 
marcador. O Dourado administrou 
bem o resultado a seu favor e 
alcançou boa vantagem para a volta. 
O jogo – Em menos de 30 segundos, 
o Cuiabá quase abriu o placar. 
Ferrugem recebeu boa bola, 
dominou dentro da área, driblou e 
ajeitou para Perdigão, que chutou de 
longe. A bola passou perto da trave 
direita, assustando o goleiro Gabriel 
Félix. 

No lance seguinte ,  o  
Luverdense respondeu. Isaac 
recebeu cruzamento e cabeceou, mas 
o goleiro João Carlos saltou e fez 
milagre, mandando para escanteio. 
Na cobrança, a zaga do Dourado 
afastou o perigo. Aos 9, Alan 
Fabrício cobrou escanteio, a defesa 
afastou e a bola voltou para ele, que 
tentou novamente. A bola desviou na 
defesa e foi para escanteio. Na 
cobrança, Anderson Conceição 
afastou o perigo da área cuiabana. 

Foto: Altair Anderli

REGULAMENTO

Clubes são convocados pela FMF para definir  
diretrizes do Campeonato Mato-grossense 2021 
Da Redação 

Reunião definirá diretrizes para o Mato-grossense 2021 

Foto: FMF

invenc ib i l idade  no  cer tame 
Estadual. 

No primeiro tempo, o 
Luverdense tentou se impor, mostrar 
intensidade e conseguiu fazer boas 
jogadas. O Cuiabá, por sua vez, 
soube neutralizar o adversário e 
criou as melhores oportunidades. Os 
4 5  m i n u t o s  i n i c i a i s  f o r a m  
movimentados, com os adversários 

 C u i a b á  v e n c e u ,  o  OLuverdense, por 2 a 0, no 
jogo de ida das quartas de 

final do Campeonato Mato-
grossense, no estádio Passo das 
Emas. Mesmo com um time misto, o 
Dourado conseguiu ser superior, não 
teve muitas dificuldades para 
superar a equipe de Lucas do Rio 
Verde, e chegou a 40 partidas de 
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By Rosane Michels

Flores multicoloridas a grande dama da 
sociedade cacerense e leitora deste 
matutino, Mari Fidelis, que comemora 
83 primaveras envolto ao carinho dos 
filhos, netos e amigos. Que Deus em sua 
infinita bondade lhe presenteie com 
muita saúde, amor e felicidades sempre! 

E m  t e m p o  
parabenizamos o 
jornalista Luizmar 
F a q u i n i  p e l a  
passagem de mais 
um aniversário. 
Esta coluna deseja 
q u e  c o m p l e t e  
muitos anos e que 
c o n t i n u e  
mantendo esse 
espírito de quem 
conhece e valoriza 
as prioridades 
certas. Seja feliz! 

***********

***********

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

Vivas ao garotão Arthur Bodoni que 
comemorou a data com direito a festinha 
ao lado da família. Que seu mundo se 
encha de cores e alegrias para 
comemorar mais um ano da sua vida. 
Que esse ano seja especial, com muitos 
a m i g u i n h o s  e  c l a r o ,  m u i t a  
brincadeira.Feliz aniversário! 

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

Com churrasco, conversa boa e muita música, proprietários 
da Comercial Da Roça reuniram no fim de semana os 
colaboradores para encerramento de mais um ano. A festa que 
já é tradição, tem  como principal objetivo reconhecer o 
trabalho de todos que lutam diariamente pelo sucesso da 
empresa. Brilhante iniciativa! *********************
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É hora de fazer uma criança 
feliz. E, neste período que antecede o 
Natal, o que não faltam são cartinhas 
enviadas por muitas crianças ao 
Papai Noel dos Correios, que nesta 
edição, em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus, a tradicional 
campanha está sendo realizada de 
forma online e as cartinhas devem ser 
adotadas por  meio do s i te :  
https://blognoel.correios.com.br/app
/index.php 

 De 09 a 13 de dezembro, acontece em 
Cáceres o 1° Festival Gastronômico Delivery.  O 
evento organizado pelo Sebrae em parceria com o 
aplicativo Delivery Much tem como objetivo 
divulgar os estabelecimentos de alimentação que 
operam em formato delivery, incrementando a 
rentabilidade deles. 

Página 04
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Foto: Corpo de Bombeiros

Para fortalecer o atendimento, a Secretaria de Estado de Educação 
ampliará a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Mato 
Grosso e transformará dez Cejas em Escolas de Desenvolvimento Integral 
de Educação Básica (Ediebs), que ofertarão não só a EJA, mas também 
Ensino Fundamental e Médio regulares.  Página 04

Eliene Liberato Dias, prefeita eleita de Cáceres, juntamente com o 
vice Dr. Odenilson Silva e equipe de transição, iniciaram os trabalhos de 
transição de governo, com reunião realizada na prefeitura, onde foram 
recebidos por uma equipe nomeada pelo prefeito Francis Maris Cruz. 
Entre as funções do grupo, estão a de analisar contratos e obras em 
andamento, serviços terceirizados e processos licitatórios.  Página 03

A Prefeitura de Cáceres, mais uma vez vai transformar a 
Princesinha do Rio Paraguai, na cidade mais iluminada do Centro-Oeste, 
no próximo dia 10, de dezembro, às 20 horas. O Projeto conta com o 
Acendimento das Luzes da Catedral, Presépio Natalino, Decoração da 
Praça Barão do Rio Branco, Gramado da Sicmatur, Casa do Papai Noel e a 
Peça Teatral Alto de Natal.  Página 04

ALINHAMENTO

Trabalhos de transição de governo 
 na prefeitura começam em Cáceres 

Eliene e Dr. Odenilson assumem a gestão a partir de 1º de janeiro  

Foto: Arquivo  

BOA AÇÃO

Cartinhas para Papai Noel dos Correios 
estão disponíveis para adoção até dia 24 

Tem uma cartinha 
esperando por você  

Foto: Divulgação 

GASTRONOMIA

Festival delivery é opção para  
alavancar vendas em Cáceres 

Baixe o app e aproveite os descontos    

Foto: Ilustrativa 

REORDENAMENTO

Ceja em Cáceres será transformado em Ediebs  
e ofertará o EJA, Ensino Fundamental e Médio 

Escola atenderam Ensino Fundamental e Médio também  

Foto: Divulgação

ESPETÁCULO NATALINO

Natal de Luz será inaugurado  
nesta quinta-feira em Cáceres 

Luzes serão acessas na quinta-feira   

Foto: Arquivo

    
Banco Ortopédico do Rotary Club de Cáceres 
precisa da colaboração da sociedade cacerense  

CHAMAMENTO
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