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 Criado pela ONU em outubro de 1987, o Dia Internacional da Luta contra 
a AIDS foi lembrado mais uma vez ontem em Cáceres pelo CTA (Centro de 
Testagem e Aconselhamento) SAE (Serviço de Atenção Especializada). 
Conforme a coordenadora Evanilda Costa do Nascimento Félix, dos 346 casos 
soropositivos na região, 202 são de pacientes de Cáceres e a data serve mais uma 
vez para orientações quanto a prevenção e realização de testes rápidos. Página 03

SOROPOSITIVOS

Balanço da CTA/SAE atesta 
346 casos de AIDS na região 

Além de informar sobre sintomas, perigos e formas de se prevenir da doença, o
CTA/SAE também auxilia no combate ao preconceito contra portadores de HIV

Equipe do CTA/SAE amplia no dia D a tônica da prevenção   

Foto: JCC

CEJA MILTON CURVO

Beleza negra é destaque em 
concurso escolar de Cáceres 

Página 03
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 Supremo Tribunal Federal – OSTF vai julgar, na próxima 
semana, a Ação Direta de 

Inconst i tucional idade – ADI,  
postulada pela Associação Brasileira 
de Magistrados – AMB contra a 
Constituição de Mato Grosso. A ação 
com pedido de medida cautelar visa 
derrubar a imunidade estendida aos 
deputados estaduais que beneficiou, 
recentemente, Gilmar Fabris (PSD). 
Preso durante a Operação Malebolge, 
ele foi liberado depois de 40 dias, por 
decisão da Assembléia Legislativa que 
aprovou a revogação da prisão do 
deputado.
 A presidente do STF, ministra 
Carmen Lúcia, incluiu na pauta da 
quarta-feira, dia 6 de dezembro, o 
julgamento da ação contra a 
constituição do estado que estende aos 
parlamentares o mesmo benefício 
concedido pela Constituição Federal 
aos deputados federais e senadores da 
República.
 N o  e n t e n d i m e n t o  d o s  
membros da AMB, a interpretação 
jurisprudencial  uti l izada pelo 
Legislativo local para dar imunidade 
aos parlamentares estaduais não se 
justifica, a despeito do parágrafo 1º do 
artigo 27 da Constituição Federal que 
determina a observância das garantias 
dos deputados federais e senadores, 
aos deputados estaduais.
 Na ação, os magistrados 
esclarecem que “a interpretação da 
imunidade dada aos deputados 
federais e senadores parte do 
pressuposto de garantir a preservação 
da representação popular por eles 
exercida”. O que visa manter íntegro o 

regime democrático da nação. Desse 
modo não se aplicaria aos estados e 
municípios.
 N o  e n t e n d i m e n t o  d o s  
membros da AMB, a interpretação da 
norma contida no parágrafo 1º do 
artigo 27, quanto à atribuição aos 
deputados estaduais das mesmas 
imunidades dos deputados federais e 
senadores não pode alcançar as 
imunidades formais, pois o motivo da 
aplicação das mesmas não se fazem 
presentes aos deputados estaduais. 
 No caso dos deputados 
estaduais, os juízes explicam que a 
competência originária de ações 
contra esses parlamentares é do 
Tribunal de Justiça ou, eventualmente, 

da Justiça Eleitoral ou da Justiça 
Federal. A AMB sustenta na ação que 
os dispositivos da Constituição 
Estadual estão “limitando a atuação do 
Poder Judiciário”, pois permite que a 
Assembléia Legislativa suspenda a 
eficácia de decisões da Justiça e 
também processo contra deputados.
 Com essa interpretação, os 
parlamentares em Mato Grosso 
revogaram a prisão do deputado 
Gilmar Fabris, acusado de obstrução 
da Justiça. 
 Ele foi preso em setembro 
deste ano, depois que deixou o 
apartamento onde mora com a mulher, 
carregando uma pasta que poderia 
conter documentos.

Dias

Mês

Dias

Sem

MATUTINO:

das  07:00 às  13:00 hs

VESPERTINO:

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:

das 19:00 às 07:00 hs

01/12/17 SEX 1) PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) MÁRCIO 2) OTÁVIO
02/12/17 SAB 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) MARCIO 1) OTÁVIO 2) ALÍPIO 
03/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) OTÁVIO 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
04/12/17 SEG 1)PAULA 2) KÁTIA 1) PAULA 2) KÁTIA 1)OTÁVIO 2) MÁRCIO
05/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1)KATIA 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO

06/12/17 QUA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) CECÍLIA 1) DANILA 2) OTÁVIO

07/12/17 QUI 1) JOZIANE 2) PAULA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) MÁRCIO 2) DANILA
08/12/17 SEX 1) KATIA 2) PAULA 1) PAULA 2) ALÍPIO 1) OTÁVIO 2) THIAGO
09/12/17 SAB 1)MARCIO 2) THAYANE 1)THAYANE 2) MARCIO 1) MARCIO 2) THAYANE
10/12/17 DOM 1) PAULA 2) JOZIANE 1) THAYANE 2) JOZIANE 1)  THIAGO 2) MÁRCIO
11/12/17 SEG 1)PAULA 2) KÁTIA 1) KÁTIA 2) PAULA 1)MÁRCIO 2) OTÁVIO

12/12/17 TER 1) KÁTIA 2) CECÍLIA 1)  PAULA 2) KÁTIA 1)MÁRCIO 2) THIAGO
13/12/17 QUA 1) JOZIANE 2) PAULA 1) CECÍLIA 2) JOZIANE 1) OTÁVIO 2) DANILA
14//12/17 QUI 1)PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) PAULA 1) DANILA 2) MÁRCIO
15//12/17 SEX 1)PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) THIAGO 2) OTÁVIO
16//12/17 SAB 1) THAYANE 2) DANILA 1)DANILA 2) THAYANE 1) THAYANE 2) ALÍPIO
17/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) PAULA 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
18/12/17 SEG 1) DANILA 2) KÁTIA 1) DANILA 2) KÁTIA 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
19/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1) KÁTIA 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO
20/12/17 QUA 1) PAULA 2) JOZIANE 1) CECÍLIA 2) JOZIANE 1) DANILA 2) OTÁVIO
21/12/17 QUI 1)JOZIANE 2) PAULA 1) PAULA 2) KÁTIA 1) DANILA 2) MARCIO
22/12/17 SEX 1)KATIA 2) PAULA 1) PAULA 2) ALÍPIO 1) THIAGO 2) OTÁVIO

23/12/17 SAB 1) DANILA 2) THAYANE 1)THAYANE 2) DANILA 1) ALÍPIO 2) MARCIO
24/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) THAYANE 1) THAYANE 2) ALÍPIO 1) MÁRCIO 2) ALÍPIO
25/12/17 SEG 1) PAULA 2) THAYANE 1) PAULA 2) JOZIANE 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO
26/12/17 TER 1) CECÍLIA 2) KÁTIA 1) PAULA 2) KÁTIA 1) MÁRCIO 2) THIAGO
27/12/17 QUA 1) JOZIANE 2) PAULA 1) JOZIANE 2) CECÍLIA 1) OTÁVIO 2) DANILA
28/12/17 QUI 1) PAULA 2) JOZIANE 1) JOZIANE 2) KÁTIA 1) DANILA 2) MARCIO
29/12/17 SEX 1)PAULA 2) KATIA 1) ALÍPIO 2) PAULA 1) THIAGO 2) MÁRCIO
30/12/17 SAB 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) MÁRCIO 1) OTÁVIO 2) ALÍPIO
31/12/17 DOM 1) JOZIANE 2) OTÁVIO 1) ALÍPIO 2) THAYANE 1) ALÍPIO 2) MÁRCIO
01/01/18 SEG 1) KATIA 2) MÁRCIO 1) THAYANE 2) KATIA 1) OTÁVIO 2) MÁRCIO

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

ESCALA MÊS DEZEMBRO / 2017 “MÉDICOS”

LEGENDA N° A FRENTE DO NOME: 
1) Box
2)  Triagem
HORÁRIO ALMOÇO/JANTAR (SOMENTE PARA AQUELES QUE FARÃO 12 HORAS 
SEGUIDAS):
1) 11:30 às 12:10          2) 12:10 às 13:00      
1) 21:30 às 22:00           2) 22:00 às 22:30
Obs: Fica a critério dos médicos plantonistas a troca do horário das refeições, desde que sempre 
permaneça 1 médico em atendimento. O médico da Triagem quando estiver no horário de refeição, será 

3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO

O 3º  OFICÍO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM  
ENTREGUES PARA PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO 
RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR 
LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO 
INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO 
TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO 
FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97. 
#195978 DEVEDOR: ANA PAULA DEITOS ALVES - CPF.: 005.537.531-69 - AV. SAO LUIS 1257 -CACERES  -MT - 
Titulo: - Apres: COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENT - Sacador: A FLAVIA DE FRANCA 
MANGUEIRA M - Favorecido:A FLAVIA DE FRANCA MANGUEIRA M  Valor do titul Item G   da tabela D de custas
#196019 DEVEDOR: ANA PAULA MENACHO GONCALVES - CPF.: 047.667.381-01- RUA DOS MACLOUDS -JD 
DO TREVO -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: TATIANI NASCIMENTO 
SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME  Valor do titul Item B   da tabela D de custas
#196009 DEVEDOR: DROGARIA RITA LTDA ME - CPF.: 07.025.811/0001-96- AVENIDA DAS CAMELIAS 431 - 
VILA N-CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: BAGATELLE PERFURADORES DE 
ORELHA LTDA - Favorecido:BAGATELLE PERFURADORES DE ORELHA LTDA  Valor do titul Item F   da tabela D 
de custas
#196026 DEVEDOR: IONE KAROLINE VIANA DE ALMEIDA EGUE- CPF.: 037.701.321-81- AV JOSÉ PINTO DE 
ARRUDA LATERAL 3-JUNCO -CÁCERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: 
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B   da 
tabela D de custas
#196017 DEVEDOR: IONE KAROLINE VIANA DE ALMEIDA EGUE- CPF.: 037.701.321-81- AV JOSÉ PINTO DE 
ARRUDA LATERAL 3-JUNCO -CÁCERES  -MT - Titulo:- Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
Sacador:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul 
Item B   da tabela D de custas
#196020 DEVEDOR: IONE KAROLINE VIANA DE ALMEIDA EGUE- CPF.: 037.701.321-81- AV JOSÉ PINTO DE 
ARRUDA LATERAL 3-JUNCO -CÁCERES  -MT - Titulo: - Apres: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Sacador: 
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME  - Favorecido:TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME Valor do titul Item B   da 
tabela D de custas
#195913 DEVEDOR: JOSE LUIZ DA CUNHA SOUZA - CPF.: 004.800.491-06 - ASSENTAMENTO FACÃO, SN -
ZONA RURAL -CÁCERES  -MT - Titulo: - Apres: GRUPO MRS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELLI -
Sacador:BANCOBRADESCO FINANCIAMENTOS SA - Favorecido:BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA 
Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#195995 DEVEDOR: PEDRO DA SILVA LARA - CPF.: 027.622.501-53- RUA PEDRO ALEXANDRINO LACERDA -
CACERES  -MT - Titulo:- Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME -
Favorecido:COSTA ALVES & ALVES LTDA ME Valor do titul Item C   da tabela D de custas
#196040 DEVEDOR: SILVIO JORCELINO DELGADO DE MORAIS - CPF.: 864.928.881-20 - RUA PORTO 
CAREIRO 881 CASA RESID -COHAB VELHA -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: SBS CONSULTORIA EM GESTAO 
DE ATIVOS LTDA-Sacador: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - Favorecido:BANCO BRADESCO 
FINANCIAMENTOS S.A  Valor do titul Item O   da tabela D de custas
#195992 DEVEDOR: SUZANA JAIME EGUES - CPF.: 048.202.501-83- RUA 03 QD 26 CS 41 - RESIDENCIAL -RES 
UNIVERS -CACERES  -MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: ASSUNCAO & MOREIRA 
ASSUNCAO LTDA - EPP - Favorecido:ASSUNCAO & MOREIRA ASSUNCAO LTDA - EPP  Valor do titul Item B   da 
tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE 
CASSEMIRO N° 767 - CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE 
EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 01 
de DEZEMBRO de 2017.

BATATA ASSANDO

STF vai julgar ação contra 
imunidade de Gilmar Fabris

Para AMB, interpretação usada pelo legislativo para dar imunidade a deputados  
estaduais não se justifica, a despeito do parágrafo 1º do art. 27 da CF

A.E

Deputado Fabris corre risco de voltar pra cadeia   

Foto: Arquivo
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título, conquistou vaga na Copa 
Santiago disputada no Rio 
Grande do Sul no próximo ano, 
entre os dias 11 a 20 de janeiro, 
com 16 clubes, dentre eles São 
Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, 
Grêmio e Internacional gaucho. 

Uma boa vitrine para mostrar 
revelações do verdão de MT e 
ficar de olho em craques dos 
times grandes participantes, para 
c a s o  d e  p e r m u t a s  o u  
empréstimos. 

 Luverdense goleou o OCuiabá na noite de 
anteontem por 5 a 1, no 

Passo das Emas, em Lucas do Rio 
Verde, e conquistou o título do 
mato-grossense sub-17. Favorito, 
o Luverdense foi muito superior 
ao Dourado e dominou a partida. 
 No confronto de ida, na 
capital, houve empate em 1 a 1. 
Mas na quinta feira, (1º Dez.) o 

time de Lucas 'sobrou' em campo, 
com jogadas rápidas e com 
atacantes bem entrosados, 
marcando gols. Leo, Michael e 
Kesley balançaram as redes.
 O técnico Wander Lipa, 
do Luverdense, disse que o grupo 
tem bons talentos que devem se 
destacar em breve na divisão 
principal. “A vontade deles, a 
o rgan ização  do  t ime  fo i  

fundamental na conquista. Eles 
tiveram maturidade para decidir a 
final. 
 Nosso trabalho dá frutos 
para o profissional e neste 
trabalho juntamente com o Odil 
(Fernandes, que comandou o sub-
20) porque temos mesmo 
objetivo e vamos comemorar ", 
acrescentou.
 O Luverdense, com o 

pós a vitória na estréia por A2 x 0  n a  A r e n a  d o s  
Calçados, diante do 

Amazonas, em Nova Serrana-
MG na Copa de Seleções 
Estaduais Sub-20, a seleção 
mato-grossense de futebol segue 
sua preparação visando o jogo 
decisivo de amanhã (03), às 

14h00 de Mato Grosso diante de 
Minas Gerais. 
 Nessa vitória contra o 
Amazonas, os gols que deram a 
vitória para Mato Grosso foram 
anotados por atletas de times do 
interior: Fernando Kaian (Sinop) 
e Ricardo Verza (União). 
 No próximo domingo 

(03), em Belo Horizonte, o time 
de MT entra em campo diante do 
selecionado mineiro.
 Somente o campeão de 
cada grupo avança para a próxima 
fase, dessa forma, o time de 
Gianni Freitas torce para Minas 
Gerais não derrotar Amazonas 
por dois gols de diferença na 
sexta-feira (1º), (até o fechamento 
desta edição o jogo não havia 
começado), o que fará com que os 
mato-grossenses joguem pelo 
empate contra os mineiros .
 Uma nova vitória ou até 
mesmo um empate, poderá valer 
a classificação para o selecionado 
estadual.
 Já em Belo Horizonte, 
após voltar de Nova Serrana, o 
treinador Gianni Freitas realizou 
na tarde da quinta-feira (1º) um 
treino regenerativo com os 
jogadores que atuaram na estréia.
 Na manhã de ontem e na 
tarde de hoje, o treino físico e 
tático teve como espaço, o Centro 
de Treinamento do Cruzeiro.
 “Fizemos uma boa estréia 
na competição, principalmente 
no segundo tempo da partida 
diante do Amazonas. 
 Vamos treinar durantes 
esses dias e buscar a classificação 
contra os mineiros” – comentou o 
treinador Gianni Freitas.

PELEIA NO PASSO

Luverdense levanta o titulo 
do sub-17 goleando Cuiabá 

Time de Lucas 'sobrou' em campo, com jogadas rápidas e com atacantes bem entrosados, marcando gols. Leo, Michael e Kesley balançaram as redes

Redação c/ S.N

Base do verdão de Lucas comemora com a taça campeã   

Foto: Assessoria Lec

Da Redação

COPA SUB-20

Seleção Tchapa & Cruz 
pega mineiros domingo

Garotada da seleção curtindo uma selfie após a vitória   

Foto: Selfie
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 Polícia Federal investiga Ao desaparecimento da 
auxiliar administrativo da 

Coordenação  Ju r íd ica  da  
Associação Mato-Grossense dos 
Municípios (AMM), Juliana 

Cruz. A mulher teria 
viajado para a Síria 
em novembro deste 
a n o ,  p a r a  s e  
encontrar com um 
homem conhecido 
como Sheraz Re.
   Porém, depois 
disto não foi mais 
localizada. A família 
r e g i s t r o u  u m  
b o l e t i m  d e  
ocorrências (BO) na 
última quarta-feira 
(29), já que a mulher 
não retornou de 
viagem.
 Ainda existem 
poucas informações 

sobre o caso. 
 O que se sabe, é que a 
jovem tirou férias do seu trabalho 

na AMM e teria decidido viajar 
até a Síria. Em seu perfil no 
Facebook, Juliana postou, no dia 
14 de novembro, que estava 
seguindo viagem até Istambul, na 
Turquia, de onde provavelmente 
seguiria para a Síria.
 O homem, que mora em 
Damasco (capital do país), 
chegou a comentar uma das 
publicações da jovem. Em uma 
frase que ela postou no Facebook, 
ele disse: “não devemos nos 
render”. 
 Em uma das fotos do 
perfil, Sheraz Re aparece 
segurando uma AK47, com a 
seguinte legenda: “Como é que 
vocês vivem aqui? Não estamos a 
viver, só estamos a adiar a morte, 
até que a vida nos assente”.
 A assessoria de imprensa 

da Polícia Federal confirmou que 
a família da jovem já procurou a 
ins t i tu ição e  inves t iga  o  
desaparecimento. 
 Estão sendo realizadas 
diligências para descobrir o 
paradeiro da garota e também 
contatos com embaixadas, 
consulados  e  organismos  
internacionais.
 O  de legado  Mur i lo  
Almeida Gimenes, do Núcleo de 
Inteligência da Polícia Federal, é 
o  r e s p o n s á v e l  p e l a s  
investigações. 
 Outras informações sobre 
as diligências que estão sendo 
realizadas não podem ser 
divulgadas, segundo a PF, para 
não atrapalhar os trabalhos e 
resguardar a segurança da 
mulher.

 Comissão de Meio AAmbiente do Senado 
F e d e r a l  r e a l i z o u  

audiência pública esta semana 
para debater as políticas públicas 
desenvolvidas para o bioma 
Pan t ana l ,  em  e spec i a l  a  
efetividade da conciliação entre 
p r e s e r v a ç ã o  a m b i e n t a l  e  
desenvolvimento sustentável 
nessa região. O chefe-geral da 
Embrapa Pantanal, Jorge Lara, 
representou a empresa na 
audiência, que foi presidida pelo 
senador Wellington Fagundes, e 
que contou com a participação de 
vários especialistas.
 O chefe-geral defendeu a 
necessidade de envolver toda a 
sociedade nos debates sobre o 
bioma. “Nós temos a obrigação 
de federalizar essa discussão. 
 É o passo mais importante 
para que a sociedade brasileira 
como um todo entenda o que é o 
Pantanal e possa contribuir para o 
seu desenvolvimento”, afirmou. 
Para ele, as soluções para o 

desenvolvimento sustentável da 
região passam pelo consenso 
entre as partes envolvidas nesse 
processo.
 N ã o  s e r á  p o s s í v e l  
conservar o Pantanal, onde 95% 
do território é composto por 
propriedades particulares, sem 
que haja retorno econômico para 
os donos de terra, que dependem 
dela para o sustento de suas 
famílias, acredita Jorge Lara. “No 
Brasil apenas 3% da renda bruta 
do produtor rural vem de 
incentivos, sejam fiscais ou 
incentivo financeiro direto. É um 
percentual bem abaixo da média 
mundial”, esclareceu.
 O  p a n t a n a l  
historicamente é dedicado à 
pecuária de corte. “É uma 
pecuária extensiva feita muitas 
vezes em pastagens nativas e 
cons iderada  sus ten táve l” ,  
explicou Lara, afirmando que, no 
e n t a n t o ,  e x i s t e m  o u t r a s  
a t i v i d a d e s  e c o n ô m i c a s  
importantes no bioma, como a 

pesca e o turismo. Ele lembrou 
ainda da apicultura, cuja cadeia, 
segundo ele, ainda não está 
organizada.
 Jorge Lara elencou quatro 
pontos a serem levados em 
consideração para a produção 
sustentável no Pantanal. O 
p r i m e i r o  é  i n v e s t i r  e m  
inteligência territorial.  O 
segundo ponto é a comunicação. 
Ele propôs a elaboração de planos 
regional, nacional e mundial para 
divulgação do Pantanal. “Fazer o 
pantanal ser o xodó do Brasil é 
para mim uma grande saída”, 
disse, esclarecendo que é preciso 
dar informações às pessoas para 
que elas possam tomar decisões 
em apoio ao bioma. 
 O turismo foi elencado 
como o terceiro importante 
ponto. “O Pantanal tem enorme 
potencial turístico e poderia ser 
um dos destinos turísticos do país 
mais visitados, porque ele está 
85% preservado”, afirmou. 
 Ele disse que além do 

ecoturismo, existem outras 
p o s s i b i l i d a d e s  a  s e r e m  
exploradas como o agroturismo e 
o turismo científico, além da 
história e da cultura local.
 A p ó s  o  d e b a t e ,  a  
C o m i s s ã o  d e  A s s u n t o s  
Econômicos do Senado, aprovou 
o projeto de lei do Senado PL nº 

750, de 2011, de autoria do 
Senador Blairo Maggi, que 
dispõe sobre a Política de Gestão 
e Proteção do Bioma Pantanal. 
 O projeto de lei segue 
para a Comissão de Meio 
A m b i e n t e ,  e m  c a r á t e r  
terminativo, ou seja, não irá para 
votação em plenário.

PrÁ LÁ DE BAGDÁ

PF investiga sumiço de auxiliar
da AMM após viajar para Síria 

No Facebook, Juliana postou, no dia 14 de novembro, que estava seguindo 
viagem até Istambul, na Turquia, de onde provavelmente seguiria para a Síria

O.D c/ Redação

Juliana Cruz teria viajado para a Síria em novembro   

Foto: Reprodução

SUSTENTÁVEL

Audiência no Senado debate 
desenvolvimento do Pantanal
Senado c/ Redação

Pantanal historicamente é dedicado à pecuária de corte   

Foto: Arquivo
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raputanga vai sediar a 12ª Aedição da Assembléia 
Itinerante, no próximo 

dia 8, a partir das 8h00, na Escola 
Municipal Rodolfo Trechaud 
Curvo, no bairro São Sebastião. 
O coordenador da Assembléia 
Itinerante, Amarildo Monteiro 
esteve no local, nesta semana, 
para debater com as lideranças 
locais a formatação do evento.
 “A organização está a 
t odo  vapor  pa ra  a  ú l t ima 
Assembléia Itinerante deste ano. 
A reunião com as lideranças da 
cidade foi extremamente positiva 
para que o evento atenda as 
prioridades dos moradores de 
Araputanga, São José dos Quatro 
Marcos, Mirassol D'Oeste e 
Figueirópolis D'Oeste. Estamos 
empenhados na organização para 
que a população receba serviços 
de qualidade”, afirma Monteiro.
 C o n f o r m e  a 
programação, o mutirão da 
c i d a d a n i a  ( e m i s s ã o  d e 
documentos e consultas e exames 
médicos) será realizado na Escola 
Municipal Rodolfo Trechaud 
Curvo, das 8h00 às 16h00. 
Paralelamente, das 7h00 às 
17h00, acontecerá o curso de 
capacitação para agentes de 
Saúde e Educação Infantil, no 
auditório da Escola Estadual João 

Sato, no Centro.
 N a  s e q ü ê n c i a ,  a s 
lideranças da região se reúnem 
com os deputados estaduais, das 
16h00 às 18h00, na Câmara 
Municipal de Araputanga, no 
Centro, para debater ações para a 
região. Nesse mesmo local será 
realizada, às 19h30, a sessão 
espec ia l  para  homenagear 
personalidades com a entrega de 
Moção de Aplausos. “É um 
mutirão que leva cidadania e 
mantém a Assembléia Legislativa 
mais próxima dos cidadãos mato-

grossenses”, destaca o presidente 
Eduardo Botelho.
 O Curso de Capacitação 
em Direitos das Crianças é 
voltado para os agentes de saúde e 
prof iss ionais  da Educação 
Infantil. Espera-se com isso 
b e n e f i c i a r  a s  p r á t i c a s 
pedagógicas e de saúde no 
cu idado  com as  c r i anças , 
qualificando os profissionais, 
melhorando o diálogo, utilizando 
l i n g u a g e n s  q u e  p e r m i t a m 
acolhimento e vivências mais 
adequadas as práticas de saúde e 

 Tribunal do Júri levou ao Obanco dos réus na última 
terça feira, 28 em Pontes 

e Lacerda, o homicida Paulo 
César Santos Vilela, acusado de 
matar a tiros Gilson de Souza 
Nascimento, em fevereiro do ano 
de 2016, no bairro Morada da 
S e r r a ,  n a q u e l a  c i d a d e .  O 
Conselho de Sentença, composto 
por sete jurados, não reconheceu 
as qualificadoras apontadas na 
pronuncia e condenou o réu 

apenas por homicídio simples.
 Paulo César Santos Vilela 
estava preso desde o mês de maio 
do ano passado, e foi diretamente 
do Centro de Detenção Provisória 
para o julgamento, onde foi 
sentenciado a 5 anos pelo crime, 
mas como estava a cerca de um 
ano e meio detido, pela detração 
da pena em pouco mais de três 
anos e meio, no restante do 
período, ele vai responder em 
liberdade, assinando na comarca 

de Pontes e Lacerda todo mês.
 O Júri Popular teve início 
as 8 horas e finalizou as 16 horas . 
Ao todo foram arroladas no 
processo cinco testemunhas que 
r e l a t a r a m  i n f o r m a ç õ e s 
importantes sobre o crime. Até os 
pol ic ia is  que a tenderam e 
investigaram o caso foram 
ouvidos.
 Conforme noticiado a 
época, o homicídio foi registrado 
no bairro Morada da Serra do dia 
10 de fevereiro, na rua Sapezal. A 
esposa da vitima fatal Gilson de 
Souza Nascimento, contou à 
Polícia Militar que um homem 
identificado como Buguinho, 
chegou na residência chamando e 
ao sair para fora a mulher foi 
interrogada pelo  estranho que 
perguntou se o Gilson estava. 
 Que ao chamar o marido, 
Gilson foi surpreendido com um 
tiro no rosto e no abdômen e não 
resistindo aos ferimentos foi a 
óbito morreu.  O suspeito de 
atirar contou com o apoio de um 
motociclista para fugir do local, 
sendo preso três meses depois do 
crime. 

a tarde da última terça-Nfeira (28), os vereadores 
Flávio Ferreira de Souza, 

Edclay Coelho e Ueber Moura 
e s t i v e r a m  e m  r e u n i ã o  n a 
Secretaria de Estado de Meio 
A m b i e n t e - S E M A  o n d e 
protocolaram oficio solicitando 
medidas urgentíssimas, com a 
finalidade de detectar as causas 
que vêm provocado a morte de 
diversas espécies de peixes no 
Rio Guaporé.
 Os vereadores solicitaram 
que a SEMA providencie todo o 
trabalho de coleta da água a fim 
de ser analisada em laboratório.
 C o m  i s s o ,  o s 
p a r l a m e n t a r e s  p r e t e n d e m 
informar a população e os 
pescadores sobre a origem do 
desequilíbrio ambiental.
 “ O s  p e s c a d o r e s  e 
moradores, que vivem e depende 

da água do Guaporé, estão 
perplexos com a mortandade dos 
peixes”, alertou os parlamentares 
ao esclarecer que moradores e 
freqüentadores do rio estão 
reclamando do mau cheiro 
provocado pelos cardumes em 
decomposição. 
 Que este fato, coloca em 
risco a saúde pública, sendo que a 
água que abastece as residências é 
proveniente do Guaporé.
 No final da audiência a 
SEMA, o secretário executivo 
André Babi, determinou que a 
equipe, que já se encontrava em 
Vila Bela realizasse a coleta da 
água para posterior análise em 
laboratório na cidade de Cuiabá, 
se comprometendo o mais breve 
possível divulgar o resultado.
 Segundo informações, 
nesta época do ano peixes 
morrem no Rio Guaporé.

educacionais.
 Com os agentes de saúde, 
o intuito é melhorar as práticas de 
saúde, no que se refere aos bons 

hábitos al imentares,  saúde 
corporal e bucal, exercícios 
f ís icos  e  br incadeiras  que 
permitam o desenvolvimento.

lideranças irão se reunir com os deputados estaduais, das 16h00 às 18h00, na 
Câmara Municipal de Araputanga, para debater ações e sioluções para a região

LEGISL-ATIVOS

Araputanga sedia 12ª Assembléia 
Itinerante na próxima sexta feira
Assessoria

Araputanga será a capital legislativa de MT por um dia    

Foto: Arquivo

REGIME ABERTO

Homicida do Morada da Serra
sentenciado à 5 anos de prisão
TVCO/MT c/ Redação

Juiz de Pontes lê a sentença ao final do julgamento   

Foto: TVCO

VILA BELA

Vereadores solicitam análise
das águas do Rio Guaporé 

Assessoria

Vereadores Flávio, Edclay e Ueber com técnicos da SEMA   

Foto: Vila Bela em Pauta
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vice-presidente do Movimento Negro 
do Pantanal, Ana Rosa Rodrigues, pela 
profissional da educação Rosinei Maria 
e pelo bailarino, dançarino e coreógrafo 
Johan Steven Grueso Viveros, ex-aluno 
da escola e que  foi eleito Rei da Beleza 
Negra em 2016.
 Antes da divulgação final, 
enquanto os jurados computavam os 
pontos dos participantes, mais uma 
apresentação, uma dança afro com 
coreografia de capoeiristas, brindou o 
público presente.
 A p ó s  a  d a n ç a ,  m u i t a  
expectativa de toda comunidade escolar 
para conhecer o novo rei e a nova rainha. 
Na categoria feminina foi eleita Rainha 
da Beleza Negra, a aluna Daniela 
Venâncio da Silva, que obteve 147 
pontos. A Princesa, segunda colocada 
foi Fernanda Santos Marques que 
totalizou 144 pontos e na terceira 
posição ficou a candidata Cintia 
Lorrayne F. Silva. 
 Já no masculino o Rei da 
Beleza Negra 2017 foi Luiz Felipe com 
141,5. O Príncipe, segundo colocado foi 
Weverton Caetano de Jesus que somou 
137 pontos e o terceiro lugar coube a 
João da Silva Rosa com 134,5. 
Finalizando o evento comidas, doces e 
bebidas típicas da cultura afro-brasileira 
foram servidas a todos os presentes.

 Centro de Educação de Jovens e OAdultos – CEJA “Professor 
Milton Marques Curvo”, 

realizou no último dia 29, seu tradicional 
concurso Beleza Negra. Este ano, já em 
sua sétima edição consecutiva, o evento 
teve como objetivo resgatar a Cultura 
Afro-Brasileira, e sua importância no 
contexto social brasileiro, através das 
influências na formação étnica atual e no 
meio sociocultural.
 Segundo a diretora do CEJA, 
professora Edileuza Oliveira, durante 
todo mês de novembro, mês que se 
comemora a Consciência Negra, os 
professores trabalharam diversas 
atividades pedagógicas com o tema 
Cultura Afro-brasileira. Produções de 
texto, varal literário, trabalhos manuais - 
pintura e artesanato, e culinária, 
movimentaram os corredores e salas de 
aula da escola dando um colorido 
especial nos conteúdos e oficinas 
realizadas.
 Apresentações  cul tura is  
também movimentaram a noite e 

difundiram a inclusão. O aluno Altemar 
Machado, que é cadeirante, executou em 
seu clarinete um samba composto por 
Jorge Bem Jor. Estudantes do projeto de 
leitura e inclusão apresentaram uma 
coreografia que emocionou o público 
presente.
 A diretora explica que para 
encerrar a programação a escola 
promove um desfile que elege o rei e a 
rainha da beleza negra. “Este desfile é 
tradicional e  difunde a beleza negra dos 
nossos alunos que estudam na sede do 
CEJA Milton Curvo ou em nossas salas 
anexas, que funcionam em quatro 
diferentes escolas”, observa Edileuza.
 No desfile feminino 13 
candidatas e  no masculino10 
candidatos concorreram ao título 
máximo da Beleza Negra.
 Todos entraram duas vezes na 
passarela com trajes que evidenciavam a 
cultura afro-brasileira. A comissão 
ju lgadora  fo i  compos ta  pe las  
professoras mestras Roseli Ferreira 
Lima e Elaine Nunes, pela ativista e 

Pinto e a enfermeira Elaine Alves 
Carvalho e uma nutricionista), esteve a 
postos durante toda a sexta feira, 
apoiada por voluntários com pedágio no 
cruzamento da avenida entregando 
folders etc.  
 C o n f o r m e  a  p s i c ó l o g a  
Nathiene, encontram-se registrados no 
CTA/SAE de Cáceres, 346 casos 
positivos de HIV, dos quais, 202 locais e 
144 englobando a região, estimando-se 
em mais de 1.000 casos regionais, 
considerando-se a lógica de três por 

cada diagnosticado.  
 A enfermeira Elaine Carvalho, 
ilustrou que a sigla AIDS vem do inglês 
A c q u i r e d  i m m u n o d e f i e c i e n c e  
syndrome, que em português significa 
Síndrome da Imunodeficiência  
Adquirida e que o vírus da AIDS (HIV) 
destrói as células brancas do organismo, 
responsáveis em proteger e combater 
doenças no corpo humano. 
 A única forma de se evitar o 
contágio, conclui, ainda é o uso do 
preservativo.

 rinta anos depois da instituição Tdo Dia Internacional da Luta 
con t r a  a  AIDS em uma  

Assembléia realizada na ONU em 
outubro de 1987, as campanhas 
preventivas contra as DST's, mais 
propriamente o vírus HIV, continuam, 
com destaque ao dia D, 2 de dezembro, 
data afim, registrada no calendário. 
Como faz anualmente em Cáceres nesta 
data, a Secretaria Municipal de Saúde 
aciona sua equipe no bunker central, 
realizando testes rápidos; atendimentos 
gerais, orientações, pedágios, entrega de 
folders e panfletos sobre a AIDS e 
similares, com apoio da Unemat.
 O trabalho objetiva não apenas 
informar as pessoas sobre os sintomas, 
perigos e formas de se prevenir da 
doença, (conscientização), mas também 
auxi l iar  no combate  contra  o  
preconceito que os soropositivos, 
portadores de HIV - vírus humano de 
imunodeficiência - sofrem na sociedade 
por causa da doença.
 Conforme Evanilda Costa do 
Nascimento Félix, coordenadora do 
C TA ( C e n t r o  d e  Te s t a g e m  e  
Aconselhamento) SAE ( Serviço de 

vespertino, no stand  montado da 
Avenida 7 de Setembro.
 A equipe da saúde municipal, 
(Evanilda, a psicóloga Nathiene Silva 

Atenção Especializada) até o meio dia 
de ontem, 19 pessoas tinham passado 
pelo teste rápido e outras 17 haviam 
deixado sua ficha para o período 

 Prefeitura Municipal de Cáceres Ae a Universidade do Estado de 
Mato Grosso iniciaram ontem, 

(1º) o projeto piloto do instrumento de 
coleta de informações para compor o 
Cadastro Territorial Multifinalitário, 
CTM, desenvolvido por meio do 
convênio firmado entre a Unemat, 
Fundação de Apoio ao Ensino Superior 
Público Estadual (Faespe) e Prefeitura 
de Cáceres.  O objetivo dessa etapa é 
colher dados socioeconômicos e 
ambientais a fim de subsidiar diversas 
ações das secretarias municipais. 
 Nessa primeira etapa serão 
visitados 46 imóveis situados no bairro 
Cavalhada I, entre as ruas Riachuelo, 
Aven ida  São  João  e  Aven ida  
Sangradouro, antiga Vereador Enedino 
Sebastião Martins. A professora doutora 
Sandra Neves, da Unemat, lembra que é 
fundamental que a população contribua 
abrindo as portas das suas casas e 
r e spondendo  a s  pe rgun tas  do  

formulário. “Nosso objetivo é levantar 
dados reais que possam contribuir no 
atendimento das demandas atuais e no 
planejamento do futuro da cidade de 
Cáceres”, diz.
 A secretária de Planejamento 
da Prefeitura, Nelci Eliete Long, explica 
que nessa primeira experiência os fiscais 
d a  P r e f e i t u r a ,  d e v i d a m e n t e  
identificados, juntamente com os 
pesquisadores e bolsistas do Projeto 
CTM, vão visitar as residências, colher 
os dados e testar toda a funcionalidade 
do aplicativo desenvolvido pela equipe 
coordenada pelo professor doutor 
Robson de Melo. 
 “Esse é uma aplicação piloto, 
cujas informações serão utilizadas para 
subsidiar a execução do Plano Diretor, 
do Plano de Mobilidade Urbana 
(trânsito), a Reestruturação Fiscal e 
Tributária, visando que Cáceres esteja 
preparada para crescer e se desenvolver 
pelos próximos 25 anos”, diz.

HIV / DIA D

Cáceres e região registram
346 casos de soropositivos 

Da Reportagem Local

No stand central da Secretaria de Saúde, alusivo ao Dia de luta contra a AIDS, a equipe atendeu dezenas de pessoas com teste rápido e entrega de preservativos

Evanilda, Nathiene e Elaine, da equipe do CTA/SAE  

Foto: JCC

BELEZA NEGRA

CEJA Milton Curvo promove 
edição de concurso em Cáceres 
Assessoria

Evento objetiva resgatar a Cultura Afro-Brasileira  

Foto: Facebook

VISITA DOMICILIAR

Unemat e prefeitura iniciam fase 
de teste para coletar informações
Assessoria

Mestra da Unemat (geografia) doutora Sandra Neves  

Foto: Assessoria

PRETAS

Para os vândalos que perambulam pelas ruas de 
Cáceres geralmente a noite ou de madrugada, 
depredando patrimônios públicos e particulares. Não 
faz muito tempo que a prefeitura colocou cercas em 
mudas de árvores no Sangradouro e uma delas já foi 
arrancada pelos malditos desocupados vândalos.  
Com certeza eles mesmos sentirão a falta que faz a 
sombra de uma árvore no sol a pino e deveriam sentir 
no bolso também uma pesada multa pela destruição 
dos bens comuns. 

BRANCAS

Para a Pracinha da COHAB Velha, agora mais 
acessível à população do bairro e adjacências, com a 
academia da melhor idade instalada pelo Rotary 
Club, além da repaginada feita pela prefeitura, um 
desbum mesmo. Arborizada, canteiros com 
gramados podados, bancos para a sexta o sábado e o 
domingo, enfim, um logradouro aconchegante, 
graças ao empenho público e dos moradores.  

PRETAS

Para os sujismundos que jogam de papel de bala a 
sofás nas ruas da cidade, como se o passeio público 
fosse um grande lixão a céu aberto. Claro, que os 
garis da coleta de lixo não são obrigados a recolher 
restos de moveis e demais entulhos domésticos, 
exceto os resíduos secos das residências e comércios. 
Tá faltando fiscalização em Cáceres e punição 
exemplar aos sujismundos de plantão. 

BRANCAS

Pra São Pedro, basta ver como o Rio Paraguai está 
caudaloso, com as chuvas dos últimos dias e das 
cabeceiras chegando as margens da SicMatur e do 
cais do Porto, dá gosto ver pela manhã as garças e 
tuiuiús voando baixo nas ondas, os barcos roncando 
baia abaixo. Bombeiros alertam quanto ao perigo de 
afogamentos e o bom senso deve prevalecer. 

X
DA REPORTAGEM

 Temos a alegria de repartir o pão da Palavra e, em 
breve, de repartir e receber o Pão eucarístico, alimentos 
para o caminho da vida. Deles precisamos todos nós, 
ninguém excluso, porque todos somos mendigos do 
essencial, do amor de Deus, que nos dá o sentido da vida e 
uma vida sem fim. Por isso, também hoje, estendemos a 
mão para Ele a fim de receber os seus dons. E, 
precisamente de dons, nos fala a parábola do Evangelho. 
Diz-nos que somos destinatários dos talentos de Deus, 
«cada qual conforme a sua capacidade» (Mt 25, 15). 
 Antes de mais nada, reconheçamos isto: temos 
talentos, somos «talentosos» aos olhos de Deus. Por isso 
ninguém pode considerar-se inútil, ninguém pode dizer-se 
tão pobre que não possua algo para dar aos outros. Somos 
eleitos e abençoados por Deus, que deseja cumular-nos dos 
seus dons, mais do que um pai e uma mãe o desejam fazer 
aos seus filhos. E Deus, aos olhos de Quem nenhum filho 
pode ser descartado, confia uma missão a cada um. 
 De fato, como Pai amoroso e exigente que é, 
responsabiliza-nos. Vemos, na parábola, que a cada servo 
são dados talentos para multiplicá-los. Mas enquanto os 
dois primeiros realizam a missão, o terceiro servo não faz 
render os talentos; restitui apenas o que recebera: «Com 
medo – diz ele –, fui esconder o teu talento na terra. Aqui 
está o que te pertence» (25, 25). Como resposta, este servo 
recebe palavras duras: «mau e preguiçoso» (25, 26). 
 Nele, que desagradou ao Senhor? Diria, numa 
palavra (talvez caída um pouco em desuso, mas muito 
atual), a omissão. O seu mal foi o de não fazer o bem. 
Muitas vezes também nos parece não ter feito nada de mal 
e com isso nos contentamos, presumindo que somos bons e 
justos. Assim, porém, corremos o risco de nos comportar 
como o servo mau: também ele não fez nada de mal, não 
estragou o talento, antes o guardou bem na terra. 
 Mas, não fazer nada de mal, não basta. Porque 
Deus não é um controlador à procura de bilhetes não 
timbrados; é um Pai à procura de filhos, a quem confiar os 
seus bens e os seus projetos (cf. 25, 14). E é triste, quando o 
Pai do amor não recebe uma generosa resposta de amor dos 
filhos, que se limitam a respeitar as regras, a cumprir os 
mandamentos, como jornaleiros na casa do Pai (cf. Lc 15, 
17). 
 O servo mau, uma vez recebido o talento do 
Senhor que gosta de partilhar e multiplicar os dons 
guardou-o zelosamente, contentou-se com salvaguardá-lo; 
ora não é fiel a Deus quem se preocupa apenas de 
conservar, de manter os tesouros do passado, mas, como 
diz a parábola, aquele que junta novos talentos é que é 
verdadeiramente «fiel» (25, 21.23), porque tem a mesma 
mentalidade de Deus e não fica imóvel: arrisca por amor, 
joga a vida pelos outros, não aceita deixar tudo como está. 
Descuida só uma coisa: o próprio interesse. 
 Esta é a única omissão justa. E a omissão é 
também o grande pecado contra os pobres. Aqui assume 
um nome preciso: indiferença. Esta é dizer: «Não me diz 
respeito, não é problema meu, é culpa da sociedade». É 
passar ao largo quando o irmão está em necessidade, é 
mudar de canal, logo que um problema sério nos indispõe, 
é também indignar-se com o mal, mas sem fazer nada. 
Deus, porém, não nos perguntará se sentimos justa 
indignação, mas se fizemos o bem. Lá, nos pobres, 
manifesta-se a presença de Jesus, que, sendo rico, Se fez 
p o b r e  ( c f .  2  C o r  8 ,  9 ) .   
***___http://pt.radiovaticana.va/news/2017/11
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 Pois é, Seu Mané, cinco anos se 
foram e a nova novela de Cáceres 
continua, não tão longa como uma tal 
zona, mas que já deu pano pra manga, 
como se dizia lá nos cafundós do Judas e 
só de ouvir novamente a sinopse do 
capitulo inacabado, dá vontade de 
montar em pelo num alazão e sair pelai 
num Upa-Upa, sem garupa. 
 Pelos cálculos oficiais, são mais 
de cinco anos, mais precisamente, cinco 
anos, dois meses e dois dias, que se 
propalavam aos quatro ventos a 
construção de uma Unidade de Pronto 
Atendimento, traduzindo, UPA, 
exatamente, no dia 30 de agosto de 
2012. 
 A prefeitura de Cáceres mandou 
release pra imprensa, tinha recebido R$ 
200 mil contos de reais pra fazer um 
projeto de construção da tal UPA, que o 
Túlio com apoio do ministério da Saúde 
ia construir no Centro Operacional em 
frente ao Hospital Regional. 
 O trem ia custar R$ 3 milhões de 
reais e deveria estar concluído nos 
próximos meses, ou seja, em 2012 
mesmo, coisa linda, mano, laboratórios 
para exames e Raio X; Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência, o 
Samu;  equipe multidisciplinar com 
técnicos, enfermeiros clínicos geral, 
cardiologistas e pediatras e os cambaus, 
p resen tão  de  Papa i  Noe l  p ra  
comunidade pantaneira. 
 Veio o Natal, o ano novo, a 
páscoa, o carnaval e os cambaus, dois 
anos se passaram e no dia 5 de setembro 
de 2014...Bomba, Bomba, Bomba, 
dentre 32 municípios do patropi, 
Cáceres tinha sido eleita finalmente no 
processo de seleção para a construção da 
UPA 24h, no âmbito do Programa de 
Aceleração do Crescimento, o tal PAC 
2, convocação realizada por meio da 

Portaria nº 1.339 do Ministério da 
Saúde, publicada no Diário Oficial da 
União, ulalá, agora sai! Upa, Upa, que 
não saiu. E veio mais um ano, dia 9 de 
julho de 2015, o prefeito anuncia a 
grande conquista para a Saúde Pública 
de Cáceres, Qual seria? 
 Quem gritou Upa, ganhou, 
afinal, segundo arautos públicos,  a 
construção da Unidade de Pronto 
Atendimento já aprovada e garantida 
pelo Ministério da Saúde, agora, com 5 a 
8 leitos de observação e capacidade de 
atender até 150 pacientes por dia, 
recursos de mais de  R$ 2 milhões, pra 
investimentos na construção e 
equipamentos da nova unidade, 
previsão pra diminuir as filas no pronto-
socorro e emergência de hospitais e tal e 
coisa. 
 Dois anos de passaram e nada de 
nada, Dona Esmeralda, Pois é, agora, no 
dia 27 de Novembro de 2017, meio da 
semana, novo capitulo da novela Upa-
24 Horas, iniciado os trâmites do 
processo licitatório para a construção da 
danada, no mesmo terreno em frente ao 
Pronto Atendimento Médico, na lateral 
do Hospital Regional, lembram de 
2012? Será que agora sai, ou vão esperar 
pra 2018, ano político eleitoral? 
 Dizem que as obras devem 
começar no primeiro semestre de 2018, 
graças a importância da Gerência de 
Convênios da Prefeitura de Cáceres, que 
conseguiu resgatar esse recurso que se 
e n c o n t r a v a  p e r d i d o ,  e  
coincidentemente, graças aos trabalhos 
de um deputado federal e de um senador, 
com certeza, candidatos no próximo 
ano. 
 Nenhuma mera coincidência, 
com os VLTs da vida e as Vidas das 
Zonas...Algum palpite, leitor?
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O destaque da semana, o buraco encontrado 
pela policia (Gefron/PF) numa fazenda em 
Cáceres, usada pelos traficantes para esconder 
dinheiro e cocaína. Na operação, foram presos 
cinco indivíduos de uma quadrilha do tráfico 
chefiada por um empresário de Cáceres e no 
sítio na zona rural, o tal esconderijo 
subterrâneo, que teria sido usado como mocó 
secreto de drogas, armas e dinheiro.

Foto da Semana

Dia Mundial dos Pobres 

Upa-Upa Canseira!
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Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura 
algumas semanas, de viagens e estudos. 

É possível que você decida fazer um intercâmbio 
ou comece um processo de mudança de país. Um 
amor estrangeiro pode chegar à sua vida.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura 
a l g u m a s  s e m a n a s ,  d e  m a i o r  

envolvimento com seu mundo emocional mais 
profundo. Você estará mais sensual e vai priorizar 
sua intimidade. Um bom negócio pode ser 
firmado nos próximos dias.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura 
a l g u m a s  s e m a n a s ,  d e  m a i o r  

envolvimento com sua vida social e aproximação 
de amigos, novos e antigos. O momento é ótimo 
para começar um romance, que pode tornar-se 
mais sério rapidamente.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura 
algumas semanas, de rotina agradável e 

movimento positivo no trabalho. O momento 
pode envolver a aprovação e chegada de um novo 
projeto. Período bom, também, para cirurgias 
plásticas e tratamentos de beleza.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário 
marcando o início de um período, que 
dura algumas semanas, de movimento 

agradável na vida social. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo nos 
próximos dias. Se for comprometido, a relação 
dá um passo à frente.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário 
marcando o início de um período, que 
dura algumas semanas, de maior 

envolvimento com sua vida doméstica e os 
relacionamentos em família. Sua casa passa a ser 
um ponto de encontro entre amigos e parentes 
queridos. Aproveite as boas energias.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando o 
início de um período, que dura algumas 

semanas, de movimento na vida social e 
aproximação de amigos. O período pode 
envolver a negociação de um novo projeto que 
pode levar à concretização de um contrato.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura algumas 

semanas, de movimento positivo em sua vida 
material e financeira. O período pode envolver 
um novo projeto ou contrato que envolve o 
aumento de seus rendimentos. O dinheiro chega 
com mais facilidade.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de seu signo marcando 
o início de um período, que dura algumas 

semanas, de maior envolvimento com seu 
coração. Você estará mais simpático e receptivo e 
pode atrair olhares interessantes. Um romance 
pode começar a ser desenhado pelo Universo.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura algumas 

semanas, de movimento na vida social e 
aproximação de amigos. O período pode 
envolver um convite para gerenciar ou fazer 
parte de uma nova equipe de trabalho.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura algumas 

semanas, de interiorização e necessidade de 
distanciar-se da vida social e de amizades vazias. 
Um amor do passado pode ressurgir. Período 
ótimo para planejar um novo projeto.

Vênus deixa Escorpião e começa a 
caminhar através de Sagitário marcando 
o início de um período, que dura algumas 

semanas, de maior envolvimento com projetos 
que envolvem seu crescimento profissional e 
carreira. O período pode envolver a aprovação de 
uma promoção ou novo projeto.

By Rosane Michels

Abrimos a High Society com a linda Julia 
Campana Michelis Leal, que venceu a primeira 
etapa da sua vida escolar. Numa noite de 
sonhos envolto as magias dos contos de fada e 
ao lado dos pais, familiares e coleguinhas do 
Colégio Plural, ela  recebeu o certificado e o 
anel de formatura. Que Deus abençoe sua 
jornada escolar e que o sucesso esteja sempre 
presente. 

Comemorando em grande estilo ao lado dos familiares e 
amigos mais um aniversário, o nosso amigo de longas 
datas Elson Pires, a quem enviamos votos de felicidades, 
amor, saúde e prosperidades. Elson que Deus lhe conceda 
muitos anos de vida. Parabéns!!!

Flashs para as  bonitas Byanca Aniceto e Danyelli Aniceto 
Silva, que estão sempre curtindo os melhores momentos 
familiares com união e felicidade. Grande beijo!!!

Destaque para a 1ª Cantata de Natal, que será realizada pela Igreja de 
Jesus Cristos dos Santos dos Últimos Dias. O evento acontece no dia 10 de 
dezembro a partir das 18 horas na sede da igreja sito a Rua São Pedro, 530 
- Bairro Cavalhada. Vale apena conferir, além da apresentação do coral, o 
evento traz peça teatral apresentada pelas crianças. Fica a dica. 
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