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By Rosane Michels

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
de maior envolvimento 
com seu coração.  O 
momento pode trazer a 

finalização de um romance, que tem 
trazido mais problemas que solução. Se 
estiver só, o momento pede cuidado com 
novos relacionamentos.

Esotérico

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
de  en f r en t amen to  de  
problemas e dificuldades 
em sua vida doméstica ou 

nos relacionamentos em família. Pode 
haver rompimentos, mas evite brigas e 
discussões. A compra ou venda de um 
imóvel não está descartada.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
em que você pode estar com 
os nervos à flor da pele. 
Tome cuidados redobrados 

com as palavras e a ansiedade. O período 
pode envolver a concretização de um 
contrato depois de uma difícil  
negociação.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
em que você deve tomar 
cuidados redobrados com 

gastos desnecessários, pois você pode 
deparar-se com imprevistos financeiros. 
Procure não se envolver em novos 
negócios ou investimentos somente 
hoje.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Marte 
em Aquário, indicando um 
d ia  de  ne rvos i smo  e  
necessidade de colocar 
alguns pingos nos is. O 

período, que dura poucos dias, envolve 
finalização de ciclo e necessidade de 
abrir-se para um novo período de vida, 
deixando o que deve ser deixado para trás.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
seu signo, indicando um dia 
de movimento intenso nos 
relacionamentos pessoais e 
profissionais. Você estará 

com os nervos à flor da pele, portanto, 
procure não envolver-se em provocações. 
Evite brigas e discussões desnecessárias.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
de movimento intenso na 
vida social e aproximação de 
amigos, especialmente os 

mais íntimos. O momento pode envolver a 
finalização de uma importante negociação 
de um projeto, que resulta em um novo 
contrato.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
de movimento intenso em 
projetos profissionais e 
planos de negócios, que 

devem estar passando por sua fase final. O 
período pode envolver também a decisão 
de dar uma guinada de 180 graus na 
carreira.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
d e  n e r v o s i s m o  e  
dificuldade de expressar-

se emocionalmente. O dia pode estar 
r e lac ionado  a  uma f rus t ração  
emocional, mas pode indicar também a 
finalização de uma negociação 
financeira.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
m o v i m e n t a d o ,  
especialmente no trabalho. 
Você estará mais aberto e 

comunicativo, mas pode estar com os 
nervos à flor da pele. Um novo projeto 
pode surgir e trazer esse excesso de 
movimento. Cuide do estresse.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de silêncio. Você vai preferir 
a intimidade a qualquer 

atividade social vazia. O momento pode 
envolver a finalização do planejamento de 
um projeto. Bom para a prática da 
meditação.

A Lua em Leão recebe um 
tenso aspecto de Marte em 
Aquário, indicando um dia 
de movimento em projetos 
de médio prazo, que 

podem envolver contato com pessoas e 
empresas estrangeiras. O período pode 
estar relacionado à decisão por um 
novo caminho espiritual.

Registramos a passagem de mais uma data natalícia do empresário Marco Antônio Maciel Mendes que 
festejou ao lado dos familiares e amigos. Grande abraço com votos de um Feliz Aniversário e muitos anos de 
vida regados com saúde e prosperidades. Na foto com a esposa Anelisa e as filhas Maísa e Marina.

Click do dia a Luziane Aparecida Wagmaker 
que a partir da semana que vem assumi a 
gerência geral da agência do Santander em 
Cáceres que abrirá as portas ao público na 
terça-feira dia 06. Sucessos! Os  cacerenses 
agradecem por mais esse empreendimento.

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

Nosso bom dia de hoje é endereçado ao competente 
Leandro Martins que comemorou 10 anos de serviços 
prestados ao Sebrae, sempre com comprometimento e 
dedicação orientando e sendo apoio das milhares de 
empresas visitadas. Desejamos sucessos sempre. Você 
merece.

Trocando de idade amanhã o amigo Alvacir Alencar, que 
recebe os cumprimentos da família rotária e amigos que 
em coro cantam o tradicional Parabéns. Que esse novo 
ano seja pleno de alegrias e muita saúde.

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

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

JUNCO/MEMÓRIA

Um dos primeiros cemitérios da história de Cáceres, a Necrópole 
do Junco, denominado São Miguel D'Arcanjo, com mais de 100 
anos e que estava desativado há 30 anos, foi recentemente 
desmembrado em dois de sua área de 11.714,50 m2 passando a 
metade para uma empresa paraestatal. Com todos os sepulcros 
exumados, ficará apenas na memória de alguns, como o 
registrado pelas lentes do Correio Cacerense.  

SÃO JOÃO BATISTA

Um pouco mais antigo, pois na verdade foi o primeiro cemitério 
da cidade, com parecer favorável da câmara de vereadores da 
ainda São Luiz de Vila Maria do Paraguai em 1862, o Cemitério 
São João Batista, sob a responsabilidade inicial de José da 
Boamorte (nome sugestivo) foi construído para serem ali 
sepultados os membros da família Pereira Leite. Como garantia 
alcançou do governo eclesiástico privilégio para fazer na referida 
necrópole, um repartimento para serem sepultados os restos 
mortais que pertenceram à estirpe Jacobinana.

HÁ 130 ANOS

O Código de Posturas do legislativo de São Luiz de Cáceres de 
1888, foi distribuído em 91 artigos e em 17 capítulos. No artigo 
73, dispunha sobre a proibição de se enterrar corpos dentro de 
Igrejas e capelas e no artigo 75, já referente ao Cemitério São 
João Batista, rezava que todo cadáver deveria ser enterrado 
individualmente, no mínimo um metro e meio abaixo da 
superfície da terra, com sanção pecuniária de 20 mil réis, ou 6 
dias de prisão ao infrator. Já o artigo 74 do referido código de 
posturas, estipulava que nenhum cadáver de adulto ou parvulo de 
qualquer condição cor ou estado, poderia conduzido ao cemitério 
publico, sem ser caixão fechado, salvo, sendo em se tratando de 
pobre que poderia ser em uma rede, com a mesma sanção anterior 
aos infratores.

TESTAMENTO

Foi o Major João Carlos Pereira Leite quem custeou a construção 
do São João Batista e em 1880 quando faleceu deixou em 
testamento a doação do cemitério e a Capela para a Câmara 
Municipal de São Luiz de Cáceres, através de seu irmão e 
testamenteiro, Luiz Benedito Pereira Leite, cujo oficio, efetiva a 
doação do espaço à Câmara, a fim de que a Casa de Leis 
disciplinasse a arrecadação dos sepultamentos ali realizados, 
como renda municipal, estatuindo uma quantia por cada 
sepultura. Que a renda fosse destinada para reparo e 
melhoramento do cemitério e capela. Que aceita a doação, o 
poder legislativo habilitasse uma pessoa para receber do 
testamenteiro, as chaves do portão e da capela, já que a da grade 
do repartimento reservado ao descanso do Major continuaria em 
seu poder, por se comprometer a zelar do mesmo enquanto vida 
tivesse.  

Café
daManhã
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Alô amigos, vivos ou trabalhando, 
já dizia Paiva Neto que muito mais 
falecido é aquele que passa indiferente ao 
sofrimento alheio, não estende auxílio à 
criança desamparada, ao ancião com frio, 
não mata a fome do faminto, nem instrui 
ou educa o povo, mantendo-o na 
ignorância completa. 

Realmente, para os maledetos 
políticos, é bem cômodo manipular 
mortos vivos, para sugar-lhes o suor e 
s a n g u e ,  m a n t ê - l o s  e s c r a v o s  e  
subservientes aos seus caprichos. 
Vampiros de terno e gravata que para 
chegar ao ápice do poder usam o nome de 
Deus em vão, assassinos encabidados em 
ministérios que matam trabalhadores, 
donas de casa, jovens crianças e idosos 
nas ferragens de um carro capotado num 
asfalto de quinta categoria, superfaturado 
com o dinheiro do povo. 

 Que matam crianças em filas do 
SUS, relegadas ao abandono de socorros 
médicos, embolsando milhões de verbas 
federais, (via imposto do povão) que 
seriam para estruturas da saúde pública. 
Que gastam os tubos com carrões de luxo 
até os modernos gabinetes, (semana de 3 
dias de trabalho) enquanto o povo semi-
escravo caminha a pé até o batente, 
(quando tem emprego ou serviço) em 
jornadas de mais de 50 horas semanais por 
um misero salário mínimo de R$ 31,80 
por dia.  O dia de finados para estes vivos 
mortos no dia a dia pelos políticos, são 
365 dias do ano, muitos se tornando vivos 
mortos, pelo caos estabelecido no atual 
programa de segurança, ainda que de 
forma meio oculta, como eugenia, ou seja, 
um plano de limpeza social ou extermínio 
das classes pobres e periféricas. Os 
governos, quando se corrompem, 
automaticamente se colocam dentro desse 
plano maléfico. 

A falta de investimentos devido à 

subtração de verbas ocasionados 
pelos desvios interrompe a chegada dos 
recursos básicos para levar saneamento, 
saúde e educação. No finados do dia a dia 
dos vivos mortos pelos tanatólogos do 
poder a gente está diante de uma grande 
catástrofe social.mortes e mais mortes são 
noticiadas sem nenhum sentimento de 
perda, meras estatísticas e números a 
serem divulgados nas redes. O que é mais 
assustador ainda é que os números de 
ontem já ficam velhos diante dos 
assustadores números de hoje e tudo isso 
tem um padrasto maldito atrás de um 
gabinete, o corrupto, que sem o menor 
pudor vai na mídia e vomita flores 
venenosas nos túmulos da anestesiada 
plebe masoquista. 

Muitos dos discursos deste Dia de 
Finados, digitados por letrados bem pagos 
em seus jargões e pronunciados por 

gestores do Leviatã, soarão como 
dissimulado respeito aos mortos, mas nas 
entrelinhas do pentagrama, ouça-se o som 
grave das trombetas do Armageddon. 
Aquela falácia oficial, codificada de que a 
vida é um direito garantido por lei, que o 
direito à vida é o mais importante e mais 
discutido dentre todos os direitos 
abarcados pelo Código Civil Brasileiro e 
pela Constituição Federal, é revogado a 
cada minuto; com a morte de um 
brasileiro por uma bala perdida, uma 
verba da saúde (SUS) desviada, um 
asfalto casca de ovo que mata em 
acidentes, pela fome de crianças nas 
favelas,  enquanto os poderosos vertendo 
falsa moralidade, se refestelam com nosso 
dinheiro nos palácios. Toca o barco, que é 
dia de muito vivo morto visitar seus 
mortos no São João Batista e demais 
necrópoles.

Tristeza, mas também esperança 
e lembrança. Esse é o duplo sentido da 
comemoração de todos os fiéis defuntos, 
explicou o Papa Francisco durante a 
Missa celebrada no cemitério Prima 
Porta, na periferia de Roma. “O 
sentimento da tristeza, o cemitério é 
triste, recorda os nossos entes queridos 
que morreram e nos recorda o futuro: a 
morte. 

Mas nesta tristeza trazemos 
flores como um sinal de esperança, 
também possa dizer de festa mais 
adiante”, disse o papa em sua homilia. 
Antes de começar a Missa, o Santo Padre 
colocou flores nas diferentes sepulturas 
no cemitério, e durante a sua homilia 
refletiu sobre a figura de Jó que estava na 
escuridão, na porta da morte. Naquele 

momento de angústia, de dor e 
sofrimento, Jó proclama a esperança.

O Pontífice explicou: “Esta 
tristeza se mistura com a esperança. É o 
que todos nós sentimos hoje nesta 
celebração. A recordação de nossos 
entes queridos e a esperança”. “Mas 
também sentimos que essa esperança se 
ajuda porque também nós devemos fazer 
este caminho, todos nós, antes ou depois, 
mas todos. 

Com dor, mais dor ou menos dor, 
mas com a flor da esperança. Com 
aquele fio forte ancorado ao lado de lá. 
Esta âncora, a esperança da ressurreição 
não decepciona”, sublinhou. “Quem 
percorreu primeiro caminho foi Jesus.

Nós percorremos o caminho que 
Ele fez. Com a sua Cruz ele nos abriu a 
porta da esperança, nos abriu a porta 
para entrar onde contemplaremos Deus. 
Sei que o meu redentor está vivo, eu o 

v e r e i  e  m e u s  o l h o s  o  
contemplarão”.

Papa  conclu iu  com uma 
mensagem de esperança: “Voltemos 
para casa hoje com esta recordação do 
passado, de nossos entes queridos que 
morreram, mas com um olhar para o 
futuro, para onde iremos, confiantes nas 
palavras de Jesus: “Eu o ressuscitarei no 
último dia”, disse. 
Depois da Missa e antes de dar a benção 

final, o Santo Padre recordou “Na visita 
ao cemitério, lugar onde descansam os 
nossos irmãos e irmãs falecidos, 
renovamos a fé em Cristo, morto, 
sepultado e ressuscitado para a nossa 
salvação. também os corpos mortais 
serão despertados no último dia, e 
aqueles se adormentaram no Senhor, 
serão associados a Ele no triunfo sobre a 
morte”.
 http://catedral.org.br/papa-francisco-

no-dia-de-finados
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partir de R$ 150,00 e vasos e 
maços de flores podem ser encontrados 
e n t r e  R $  3 5 , 0 0  e  R $  7 5 , 0 0  
respectivamente. “Temos crisântemos, 
rosas e margaridas, menos palmas, e 
estaremos de plantão hoje, como em 
todos os finados. 

Os plantões facilitam as 
pessoas nas compras de flores, que de 
uma maneira geral, simbolizam o ciclo 
da vida, pois elas são parte de um 
c o m p l e x o  s i s t e m a  v i t a l .  
Cientificamente, as flores são a parte 
reprodutora das plantas e têm uma 
grande importância para o equilíbrio na 
natureza, representando um recomeço, 
uma vida nova, pois a partir delas é que 
nascem outras plantes e outras formas de 
vida. 

Por esse motivo é comum que 
as pessoas visitem seus parentes e 
amigos nos cemitérios levando consigo 
coroas, vasos e corbeiles de flores.

 hábito de levar flores ao 
cemitério para homenagear os Omortos vem sendo praticado há 

muitos e muitos anos e simboliza, além 
de um belo presente, uma forma de 
expressar carinho e gratidão por alguém 
que, de certa forma, marcou as nossas 
vidas e merecem esta lembrança no dia 
dos mortos. Em Cáceres as tradicionais 
floriculturas Jóia Viva, Arte Flores e 
Estação das Flores  estarão abertas nesta 
sexta feira de finados, a fim de assistir as 
famílias, no atendimento de coroas e 
flores distintas.

Conforme a proprietária de 
Arte Flores & Viveiros Sempre Verde, 
Ernestina Messias da Silva, “Tina”, as 
coroas de flores são usadas em funerais 
desde o tempo da Grécia Antiga, e 
representam círculo de vida eterna, 
lembrando que em todas as ocasiões 

especiais, (inclusive feiras) sua 
empresa marca presença, nesta sexta 
feira, plantão até o meio dia. Nas vendas, 
crisântemos, begônias, lírios, rosas, 
orquídeas e variedades de mini-flores 
em vasos.

Na Jóia Viva, titular Rogério 
Pinto de Almeida, disse que exceto 
palmas, (em falta na praça) o 
estabelecimento oferta coroas fúnebres, 
com flores de época, crisântemos, rosas, 
Pinóquio, áster, margaridas, etc., 
incluindo faixa para pedestal, a partir de 
R$ 180,00. As corbeiles a partir de R$ 
65,00 e vasos com crisântemos, de R$ 
10,00 os pequenos, à R$ 35,00 os 
médios e R$ 60,00 os grandes. 

Enquanto isso na Estação das 
Flores, o responsável administrativo 
Fernando dos Santos Silva, afirmou que 
a floricultura oferece coroas fúnebres a 

esse serviço ainda garante que 
tudo será feito de acordo com a lei, uma 
vez que os funcionários da funerária já 
estão acostumados com todos esses 
trâmites legais, evitando erros em 
questões importantes e que podem, até 
mesmo, evitarem o sepultamento.

Na Funerária Pax Silva, a 
diretora administrativa Neli Paradela, 
explica que em caso de morte natural, a 
situação se resolve antes de tudo, com a 
declaração de óbito, expedida por um 

 ensar na própria morte ou na 
partida de parentes próximos Ppode ser doloroso e como 

qualquer ato social, o planejamento 
financeiro, apesar de delicado, deve ser 
levado em conta e na conta mesmo. 
Quase ninguém gosta de falar sobre isso, 
mas a morte é a única certeza na vida, e 
sendo inevitável, é preciso que os que 
ficaram se planejem, para que o extinto 
seja inumado. E como já dizia nosso 
amigo Silvio Brito no refrão de sua 
música, “tem que pagar prá nascer, tem 
que pagar pra viver e tem que pagar pra 
morrer.

Uma das mais importantes 
agências funerárias de Cáceres, a Park 
dos Ipês, organização social de luto 
super estruturada, com ampla sede na 
Avenida Sete de Setembro com capelas, 
a Park dos Ipês conta inclusive com 
necrópole própria.

Conforme a encarregada do 
setor funerário Marines Vieira de Jesus, 
o orçamento para um sepultamento 
incluindo velório e local (espaço) para 
inumação, oscila do mínimo de R$ 
2.500 a R$ 25 mil. A organização 
pensando em facilitar a vida do 
consumidor, conta com plano funeral 
completo com mensalidades de R$ 
95,40 e uma carência apenas de 3 meses.  
Com a aquisição do plano o cliente ainda 
dispõe  de descontos em clínicas 
médicas, odontológicas, laboratórios e 
farmácias.

Complementando Marines, 
disse que algumas vezes, a guia de 
sepultamento é providenciada pela 
própria funerária que já costuma realizar 
todo o serviço de cartório, fazendo a 
e m i s s ã o  t a m b é m  d o s  d e m a i s  
documentos necessários auxiliando os 
familiares durante o processo e evitando 
que os mesmos tenham de ficar se 
deslocando entre hospital e cartório. 

Além de auxiliar e amparar a 
família em um momento complicado, 

Incluso esquife ,  f lores ,  
sepultamento e velório, o preço oscila 
entre o mínimo de R$ 2.200 e o máximo 
de R$ 20 mil, podendo ser um pouco 
mais, pelo translado em outra comarca 
ou estado. Neste caso, acresce o km 
rodado, algo em torno de R$ 1,90/km.  

Ela explica que assim como 
outras funerárias, a Pax-Silva também 
oferece o plano funerário, uma espécie 
de seguro para que a família não tenha 
despesas ou problemas no momento da 
morte do ente querido. Neste plano, na 
Pax-Silva ao preço mensal de R$ 57,00, 
o assistido tem descontos em dentistas, 
médicos, psicólogos, farmácias, etc. 
conveniadas, com carência de 3 meses 
para o funeral.

médico, independente da 
doença que gerou a causa-mortis. Esta 
declaração é levada ao cartório que lavra 
a certidão do óbito, liberando o de-cujus 
para os funerais.

Num caso mais complexo, 
crimes, acidentes e ou incidentes, como 
suicídios, o laudo necroscópico é o 
documento necessário, expedido por um 
médico legista no IML, derivando-se 
dele a certidão de óbito, que igualmente 
ao caso anterior, libera o extinto à 
funerária, para as demais providencias 
fúnebres.

Paradela diz que apesar do alto 
custo de vida, os valores de um 
orçamento mortuário, não andam pela 
hora da morte como se pode imaginar. 

PREÇO DA MORTE

Convênios facilitam famílias
com orçamentos funerários

Quase ninguém gosta de falar sobre isso, mas a morte é a única certeza na vida, e sendo inevitável, é preciso que os que ficaram se planejem, para que o extinto seja inumado

Da Redação

Até para a última morada, o planejamento é necessário   

Foto: JCC

DE CORAÇÃO

Floriculturas mantêm plantão
no dia de finados em Cáceres

Da Reportagem Local

Na Estação das Flores, várias são as opções de compras   

 Foto: JCC

afirmou.
Quem também fatura seu 

bereré numa boa é Dona Adevair Duarte 
da Silva, uma artesã, que mora na Vila 
Mariana e vende seus vasos de flores 
artificiais, ajudada pelo filho, a cunhada 
e a sobrinha. “Eu mesmo quem faço as 
flores e pinto, decoro os vasos e vendo 
aqui, tem de R$ 5, os mais simples até 
R$ 70, os maiores e dá um bom 
dinheirinho, ainda mais que a prefeitura 
não cobra o lugar da gente,” pontua.

A m b o s  o s  v e n d e d o r e s  
concordam que a crise nao está fácil, 
especialmente numa cidade sem 
empregos como Cáceres e a saída é sair 
na luta, buscar um bico, um trabalhinho 
pra fazer, aproveitar as datas e ir pra rua 
atrás do lucro, porque de prejuízo, basta 
o alto custo de tudo, e, com a graça de 
Deus, sempre se dá um jeito.

 Dia de Finados, uma a data em 
que familiares e amigos se Oreúnem para visitar túmulos nos 

c e m i t é r i o s ,  a m b u l a n t e s  e  
subempregados aproveitam para fazer 
bicos e faturar um extra neste começo do 
mês e em Cáceres, tem a vantagem do 
espaço ser franqueado pela prefeitura, 
que libera sem nenhum encargo para os 
vendedores de velas e flores artificiais.

Landismar da Silva Muniz, 
armou sua barraquinha de vendas de 
velas, frente ao Cemitério São João 
Batista como faz todos os anos nesta 
data e diz que não dá pra ganhar aquela 
grana, mas se sobrevive, ainda mais que 
o prefeito Francis não cobra pelo espaço, 
isso ajuda muito no lucro das vendas. 
“revendo as velas em pacotinhos, tem de 
R$ 3 a R$ 5,00. O ganho é pouco, mas 
ajuda no orçamento domestico”, 

VIVER É PRECISO

Ambulantes faturam um
extra frente ao cemitério

Da Redação

Landismar fatura o bererê extra revendendo velas    

Fotos: JCC
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Paraguai.
Lucas Bueno, 28, era 

estudante do 4º ano de medicina 
da Unemat, e morador da cidade 
de Rondonópolis, se divertia com 
amigos quando desapareceu nas 
águas, nas proximidades da Praia 

seu sumiço no dia 30 de 
setembro. De acordo com 
informações do Corpo de 
Bombeiros, por volta das 23h00 
da quarta feira, uma equipe da 
Polícia Ambiental localizou um 
corpo às margens do Rio 

 Polícia Ambiental de 
Cáceres encontrou no Af i n a l  d a  n o i t e  d e  

anteontem (31) o corpo do 
estudante de medicina Lucas 
Bueno. O Corpo de Bombeiros 
fazia as buscas ao jovem desde o 

desapareceu.
As buscas iniciaram logo 

após a comunicação do seu 
desaparecimento e ao anoitecer, 
no entanto, forma suspensas, para 
serem retomadas nos dias 
seguintes até desistência pelo 
prazo normal em casos de 
afogamentos, até que na noite de 
anteontem, finalmente foi feito o 
resgate do corpo emergido.

do Julião.
N a  é p o c a  d e  s e u  

desaparecimento, os amigos 
convocaram os pescadores, 
ribeirinhos e índios para ajudar 
nas buscas da vitima, que 
segundo informações repassadas 
à Polícia Militar apontavam que 
ele estava com alguns amigos, em 
uma localidade conhecida como 
'Praia do Julião', quando 

e Nossa Terra Nossa 
Gente.

O vereador e agricultor 
Antonio Pedrosa destacou que a 
patrulha mecanizada vai mudar a 
vida do pequeno agricultor, “as 
pessoas não tem noção da 
importância desta patrulha na 
vida do pequeno agricultor, agora 
vão produzir mais vai vender 
mais e a renda de todos ira 
a u m e n t a r  d e  f o r m a  
gradativamente, ou seja todos 
ganham com este equipamento”, 
afirmou o vereador. 

O intuito segundo os 
vereadores e fazer com que 
demais  assentamentos  do 
município também recebam a 

 entrega do Trator 4x4 
composto por grade Aaradora, Carroceria e 

d i s t r i b u i d o r  d e  c a l c á r i o  
aconteceu na manhã da última 
quarta feira (31), na associação 
N o v a  E s p e r a n ç a  n o  
Assentamento Nossa Terra Nossa 
Gente.

Os equipamentos ira 
auxiliar o pequeno produtor que 
pratica a agricultura familiar na 
região, a patrulha mecanizada foi 
adquirida através das parcerias, 
SEAF, Município e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, todo o 
equipamento já esta a disposição 
d o s  a s s e n t a d o s  d o s  
Assentamentos: Barra do Marco 

carango. oferece uma quantia de 
R$ 1.000,00 para quem souber do 
paradeiro do gaiato e veículo.

Segundo informações do 
gerente da empresa, o homem já 
teria locado veículos por outras 
duas vezes e na ocasião teria pago 
corretamente. Desta vez, deveria 
entregar o veículo em dois dias e 
acabou desaparecendo, não se 
sabendo se ele foi vitima de 
algum ladrão.

As únicas informações 
que se sabe até o momento é que o 
suspeito esteve em Pontes e 
Lacerda nas proximidades do 
Assentamento Nossa Terra Nossa 
Gente nos últimos dias e pelos 
dados da Policia Rodoviária 
Federal, de que João Pereira dos 
Santos já tem passagens pela 
Polícia no estado de Mato Grosso 
do Sul, aumentam as suspeitas de 
um golpe.

Qualquer informação 
pode ser repassada no telefone 
(65) 9 9808-7123 ou (65) 3266-
2888 e até mesmo para a Policia 
Militar no 190 ou 197 na Polícia 
Judiciária Civil, a sua denúncia 
será mantida em sigilo.

o motor, acelerou e desapareceu 
na poeira da estrada dos 
horizontes da vida. O proprietário 
da Locadora, Loca Visa já 
desesperançado de rever o 

 oão Pereira dos Santos, 63, 
locou um veículo no último Jdia 4 de setembro, a quase 

60 dias na Loca Visa de Pontes e 
Lacerda e, simplesmente aqueceu 

EMERGIU À TONA

Encontrado corpo de estudante
afogado há 30 dias em Cáceres

Um caso misterioso de pessoa que morre afogada ter o corpo boiado mais de um mês após o infausto ocorrido, mas que consola familiares e amigos diante da perda

Da Redação

Lucas Bueno desapareceu no Rio Paraguai dia 30 de outubro   

ADIÓS BANBINA

Alugou carango em setembro
e vazou na poeira da estrada

Assessoria

João Pereira pisou fundo e caiu no mundo com o carango    

Foto: PM/MT

PARCERIAS

Assentados receberam patrulha 
mecanizada em Pontes e Lacerda
Assessoria

 Foto: Arquivo

Equipamentos ira auxiliar a agricultura familiar    

Foto: Divulgação
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 erá realizada nesta segunda-feira 
(05), às 8h00, no auditório da SCefapro, em Cáceres, a assinatura 

do Termo de Compromisso entre os 
parceiros do "Projeto Luz – Cáceres 
Protege as suas Crianças e Adolescentes". 
A iniciativa busca assegurar a priorização 
e padronização do atendimento de 
crianças e adolescentes vítimas de abuso 
sexual para garantir uma investigação 
célere e efetiva, buscando evitar a 
revitimização e reiteração delitiva. Logo 
após a formalização do acordo, terá início 
o workshop para capacitação dos 
integrantes do projeto.

A promotora de Justiça Taiana 
Castrillon Dionello explica que a proposta 
é fomentar a atuação colaborativa de 
todos os integrantes da rede de proteção, 
criando uma rotina de atuação de cada 
parceiro, a fim de investigar e punir os 
casos de violência que surgirem; 
buscando, assim, prevenir novos crimes, 
ao mesmo tempo em que serão buscadas 
alternativas para minimização dos danos 

físicos, psicológicos e sociais 
sofridos pelas vítimas. Será realizado o 
workshop de capacitação dos agentes da 
rede de proteção da criança e do 
adolescente para o "Projeto Luz – Cáceres 
Protege suas Crianças e Adolescentes" 
nos dias 5, 6, e 7, 12, 13 e 14 e 21, 26, 27 e 
28 de novembro e 3, 4, 5, 10, 11, 12, 17, 
18, 19 de dezembro de 2018, e consistirá 
em 5 palestras com capacidade de público 
de 150 pessoas por dia. Assim, estima-se 
que aproximadamente 2.850 pessoas 
serão capacitadas no projeto.

O projeto foi inspirado em uma 
iniciativa que já vem sendo desenvolvida 
há alguns meses no município de Nova 
Mutum pelas Promotorias de Justiça 
daquela localidade. "O objetivo do projeto 
é atar, oficial e definitivamente, os laços 
entre as instituições, criando um 
procedimento a ser seguido quando surgir 
a notícia de que uma criança ou 
adolescente foi vítima de violência sexual 
– seja de que espécie for, buscando 
soluções criativas para o orçamento, 

tempo e recursos humanos 
limitados de cada instituição – sempre 

ser valorizados. Eles são a memória da 
família e das comunidades. São fonte de 
sabedoria”, finaliza. Padre Anselmo 
recebeu o prêmio na categoria  
personalidade em vida. Para o secretário 
adjunto de Direitos Humanos, Zilbo 
Bertoli Junior, a homenagem é importante 
p o r q u e  é  u m  m e c a n i s m o  d e  
reconhecimento e incentivo para as 
pessoas olharem mais para os idosos. “O 
Conselho e a Sejudh não deixam de 
trabalhar fortemente para realização de 
políticas públicas de médio e longo prazo 

em prol de melhores condições de vida 
para os idosos”, diz. Esta foi a terceira 
edição da premiação que ocorreu no 
auditório da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB), seccional Mato Grosso. 

Ela fez parte de um calendário de 
atividades realizadas em outubro em 
comemoração ao mês do idoso. Diversos 
grupos de Centros de Convivência dos 
Idosos de Cuiabá e região encantaram um 
público de mais de 300 pessoas com 
cantos, dança e exercícios de coordenação 
motora.

de proteção", destacou a 
promotora de Justiça.

atribuições – e estabelecendo o 
diálogo construtivo entre os componentes 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

mocionado, Anselmo Vandrili, 
78, padre da paróquia São Paulo, Elocalizada em uma comunidade 

rural da cidade de Mirassol D' Oeste, 
recebeu anteontem, (31) o Prêmio 
Cândido Rondon, iniciativa do Conselho 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa 
(Cededipi), vinculado à Secretaria de 
Estado Justiça e Direitos humanos 
(Sejudh). O prêmio homenageia e 
reconhece pessoas que lutam e promovem 
a defesa dos direitos das pessoas idosas 
em Mato Grosso. Ao longo dos últimos 36 
anos, padre Anselmo ajudou centenas de 
idosos: construiu casas individuais, fez 
encaminhamento para aposentadoria e 
deu orientações. Ele conta que tudo 
começou quando pessoas que foram 
trabalhadoras rurais e já estavam em idade 
avançada queriam aposentar, mas não 
sabiam como fazer. “Elas vinham até nós 
pedir ajuda”, lembra. Depois disso, 
começaram a chegar idosos sem famílias 
e, seguindo a orientação do Papa João 
Paulo II, que diz que a comunidade cristã 
deve ser a família de que não tem, o padre 
abraçou a causa dos anciões, conseguiu 
um terreno e construiu cerca de 10 casas 
para idosos da comunidade. Nunca 
t ivemos funcionários,  a própria 
comunidade ajudava a cuidar dos idosos 
que precisavam. Fazíamos isso com muita 
simplicidade”, explica o Padre que ainda 
classifica seu feito como ações pequenas 
realizadas com alegria. “Os idosos devem 

PROJETO LUZ

Cáceres terá ações protetivas
para crianças e adolescentes

Proposta é fomentar a atuação colaborativa criando uma rotina de atuação de cada parceiro, a fim de investigar e punir os casos de violência que surgirem

Assessoria

Em Nova Mutum o projeto foi lançado este ano, e, funciona      

Foto: Arquivo

LÁUREA JUSTA

Padre que construiu casas
para idosos recebe prêmio
Secom/MT c/ Redação

Padre Anselmo Vandrili, premiado pelos serviços aos idosos    

Foto: Bruno Cidade

Mixto se classifica com: 
Qualquer placar de vitória; se 
empatar, que também ocorra um 
empate no jogo Poconé x União. 
Poconé se classifica com: Vitória 
por quaisquer placares; União se 
c lass i f ica  com:  Qualquer  
resultado de vitória; Se for 
empate, que haja vitória no jogo 
Dom Bosco x Mixto, ou Dom 
Bosco com qualquer placar, ou do 
Mixto por 5 gols ou mais de 
diferença.

Cáceres-MT, 02 e 03 de novembro de 2018

na Arena Pantanal. O 
clássico entre Dom Bosco e 
Mixto começa às 17h00, e 
Poconé e União entram em 
campo às 19h10, já sabendo o 
resultado que precisam para 
conquistar uma vaga à semifinal. 
Veja abaixo o que cada equipe 
precisa para se classificar.

Dom Bosco se classifica 
com: Qualquer vitória ou empate; 
se perder por até 4 gols de 
diferença, desde que haja um 

 oconé se colocou de vez 
na briga por uma vaga à Psemifinal da Copa FMF de 

2018, ao vencer o Dom Bosco por 
2 a 1, na noite da última segunda 
feira, (29), na Arena Pantanal, em 
partida que encerrou a penúltima 
rodada da competição e embolou 
de vez a tabela de classificação.

Com o resultado positivo, 
a equipe comandada por Thiago 
Costa chegou aos seis pontos 
ganhos na competição, e agora só 
depende de si para seguir adiante 
na competição. “Finalmente 
es tamos  na  s i tuação  que  
gostaríamos, dependemos apenas 
de nossas próprias forças para 
conquistar a classificação para a 

semifinal da competição. 
Trabalhamos duro durante toda a 
competição e nunca deixamos de 
acreditar, agora é seguir o 
trabalhando duro para conquistar 
a vaga”, afirmou Thiago.

O treinador aproveitou o 
para ressaltar a união do grupo. 
“Muita gente criticou nosso 
grupo, por conta do WO na 
primeira rodada e por ser formado 
em sua maioria por atletas 
amadores, hoje provamos nosso 
valor. Sabíamos do nosso 
po t enc i a l  e  con t i nuamos  
trabalhando, agora estamos na 
briga” finalizou. Na última 
rodada o Poconé enfrenta o 
União, em caso de vitória estará 

garantido na próxima 
fase.

Já o Clube Esportivo Dom 
Bosco perdeu a chance de 
conquistar uma vaga à semifinal 
da Copa FMF 2018 de forma 
antecipada ao perder para o 
Poconé. Após o revés, o treinador 
Giani de Freitas lamentou a 
postura de sua equipe e enalteceu 
a apresentação da equipe 
adversária. “O Poconé teve mais 
vontade e gana de querer vencer a 
partida e isso mostra que nem 
sempre a técnica se sobressai a 
raça, a vontade e a determinação 
venceram. Nossa defesa, que é o 
ponto forte da nossa equipe, bateu 
cabeça, perdemos para uma boa 
equipe, mas a maior derrota foi 
para nós mesmos”, contou.

O  c o m a n d a n t e  
dombosquino ainda credita 
parcela da derrota ao tamanho do 
elenco e aos desfalques. “Nós 
fizemos uma partida no inicio da 
semana contra o CEOV muito 
desgastante, onde perdemos três 
jogadores, hoje perdemos mais 
três. Sabemos que com o elenco 
cada vez mais reduzido fica ainda 
mais difícil trabalhar, perdemos 
as opções para mudar uma 
partida”, revelou. Apesar do 
resultado negativo, o Leão da 
Colina vai para a última rodada 
precisando apenas de um empate 
diante do Mixto, adversário 
direto na briga por uma vaga.

 sexta rodada da Copa 
FMF foi encerrada na Aúltima segunda feira, (29) 

na Arena Pantanal na partida em 
que o Poconé venceu a equipe do 
Dom Bosco pelo placar de 2 a 1.O 
resultado embolou de vez a briga 
por uma vaga na semifinal, agora, 
quatro equipes que só dependem 
das próprias forças, entram em 
campo para se juntar a Cuiabá e 
Operário-VG, já classificados à 

semifinal.
O Dourado que somou 18 

pontos folga na última e não pode 
ser mais alcançado por ninguém, 
o Chicote da Fronteira soma 10 
pontos e também já está com a 
vaga garantida. A briga está entre 
Dom Bosco que ocupa a terceira 
posição com sete pontos, Mixto 
em quarto com seis pontos, União 
em quinto com seis pontos e 
Poconé na sexta posição também 

com seis pontos, separados pelo 
saldo de gols. 

O Araguaia é o lanterna da 
competição sem somar nenhum 
ponto no campeonato. Os quatro 
times ainda com chances de 
classificação jogam entre si, e 
cada um depende apenas de suas 
próprias forças para seguir 
adiante.

Os jogos serão realizados 
no domingo (4), em rodada dupla 

EMBOLADOS NA TABELA

A dança dos clubes em busca de
classificação na Copa Federação

Tranqüilos, só o Dourado com 18 pontos folga na última rodada e sem poder ser mais alcançado e o Chicote da Fronteira com 10 pontos e  vaga garantida

O.E c/ Redação

Cuiabá e Operário estão com vagas asseguradas na copa   

Foto: Arquivo

CAVALO NA FRENTE

Poconé só depende de si
para chegar à semifinal

O.D c/ Redação

Thiago Costa diz que nunca desacreditou da força do Poconé     

Foto: Luis Rodrigues
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 r e i t o r  e l e i t o  d a  
Universidade do Estado Od e  M a t o  G r o s s o  

(Unemat), Rodrigo Bruno Zanin, 
anunciou, ao lado da vice-reitora 
eleita, Nilce Maria da Silva, os 
nomes dos pró-reitores de sua 
gestão na tarde da quarta-feira 
(31), durante a 3ª sessão ordinária 
do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Conepe); realizado 
no Auditório do Bloco Dr. 
Leopoldo Ambrósio Filho, do 
Hospital Regional de Cáceres.

Rodrigo Zanin explicou 
que a escolha das pessoas para 

suceder a equipe que 
encerra a gestão em 31 de 
dezembro foi pautada pelas 
propostas de gestão elencadas 
durante a campanha. 

E o reitor que assumirá a 
gestão 2019/2022 lembrou que os 
futuros pró-reitores aceitaram a 
tarefa num momento difícil, em 
que  enf ren ta rão  desa f ios  
estaduais e nacionais. 

Disse ainda que é preciso 
nunca esquecer: “A razão de 
existir da Unemat são os nossos 
alunos, eles são prioridade, e a 
prioridade máxima é a nossa 

Para a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação foi  
escolhido o professor Alexandre 
Gonçalves Porto do campus de 
Barra do Bugres, atual pró-reitor 
de Gestão Financeira. 

À frente da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
atualmente ocupada por Rodrigo 
Zanin, assume o professor 
Anderson Fernandes de Miranda, 
que hoje exerce o cargo de diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Tangará da Serra.

A P r ó - R e i t o r i a  d e  
Extensão e Cultura será 

c o m a n d a d a  p e l a  
p r o f e s s o r a  d o  c u r s o  d e  
Agronomia do campus de 
Cáceres, Leonarda Grillo Neves. 

Para a Pró-Reitoria de 
A s s u n t o s  E s t u d a n t i s  f o i  
anunciada a professora do 
campus de Alto Araguaia, 
Antonia Alves Pereira, que atua 
como diretora  de Gestão 
Acadêmica na Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação.

O técnico Tony Hirota 
Tanaka, atual diretor de Unidade 
Regionalizada do campus de 

Ta n g a r á  d a  S e r r a ,  
assumirá a Pró-Reitoria de 
Administração. 

À frente da Pró-Reitoria 
de Gestão Financeira foi  
anunciado o professor Ricardo 
Keichi Umetsu, hoje diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Nova Xavantina.

E a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Tecnologia da 
Informação coube ao professor 
Luís Fernando Caldeira Ribeiro, 
que atualmente é o diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Alta Floresta.

 áceres essa semana foi 
destaque no site de Cviagens Expedia, que 

classificou a cidade como ponto 
de partida perfeito para quem 
deseja explorar o Pantanal 
brasileiro. 

De acordo com o site que 
listou outros 14 destinos da 
região Centro-Oeste do país, 
Cáceres por estar as margens do 
Rio Paraguai, traz a opção de 
n a v e g a r  p e l o  P a n t a n a l ,  
apreciando sua riquíssima fauna e 
flora. 

Ta m b é m  r e c e b e r a m  
destaque na matéria os pontos 
t u r í s t i c o s  D o l i n a  Á g u a  
Milagrosa, o Marco do Jauru e a 
Catedral de São Luiz.  

O site da Expedia além de 
agenciar viagens nacionais e 

internacionais, também 
publica matérias sobre turismo, 
destacando pontos turísticos.

Atua em 29 países e 
efetua reservas em mais de 140 
mil hotéis em todo o mundo, 
atuando com reservas online, ou 
através de contato telefônico com 
seus agentes

Os outros 14 pontos 
turísticos da região Centro Oeste 
destacados pelo site,  no Distrito 
Federal: Brasília, Taguatinga e 
Águas Claras;  em Goiás:  
G o i â n i a ,  C a l d a s  N o v a s ,  
Anápolis, Pirenópolis, Alto 
Paraiso de Goiás, Formosa e 
Itumbiara; no Mato Grosso: 
Cáceres, Cuiabá e Nobres; no 
Mato Grosso do Sul: Campo 
G r a n d e  e  B o n i t o .  ( C o m  
informações Expedia).

GESTÃO 2019/2022

Reitor eleito da Unemat
anuncia os pró-reitores

Zanin que assumirá a nova gestão lembrou que futuros pró-reitores aceitaram a tarefa num momento difícil, em que enfrentarão desafios estaduais e nacionais

Assessoria

Anuncio foi feito durante 3ª sessão ordinária do Conepe   

VIAGENS EXPEDIA

Cáceres foi relacionada ponto
turístico regional centro oeste
Da Redação

Uma das principais atrações turísticas de Cáceres é o FIPe   

 Foto: Arquivo

Foto: Assessoria
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IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 r e i t o r  e l e i t o  d a  
Universidade do Estado Od e  M a t o  G r o s s o  

(Unemat), Rodrigo Bruno Zanin, 
anunciou, ao lado da vice-reitora 
eleita, Nilce Maria da Silva, os 
nomes dos pró-reitores de sua 
gestão na tarde da quarta-feira 
(31), durante a 3ª sessão ordinária 
do Conselho de Ensino, Pesquisa 
e Extensão (Conepe); realizado 
no Auditório do Bloco Dr. 
Leopoldo Ambrósio Filho, do 
Hospital Regional de Cáceres.

Rodrigo Zanin explicou 
que a escolha das pessoas para 

suceder a equipe que 
encerra a gestão em 31 de 
dezembro foi pautada pelas 
propostas de gestão elencadas 
durante a campanha. 

E o reitor que assumirá a 
gestão 2019/2022 lembrou que os 
futuros pró-reitores aceitaram a 
tarefa num momento difícil, em 
que  enf ren ta rão  desa f ios  
estaduais e nacionais. 

Disse ainda que é preciso 
nunca esquecer: “A razão de 
existir da Unemat são os nossos 
alunos, eles são prioridade, e a 
prioridade máxima é a nossa 

Para a Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação foi  
escolhido o professor Alexandre 
Gonçalves Porto do campus de 
Barra do Bugres, atual pró-reitor 
de Gestão Financeira. 

À frente da Pró-Reitoria 
de Pesquisa e Pós-Graduação, 
atualmente ocupada por Rodrigo 
Zanin, assume o professor 
Anderson Fernandes de Miranda, 
que hoje exerce o cargo de diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Tangará da Serra.

A P r ó - R e i t o r i a  d e  
Extensão e Cultura será 

c o m a n d a d a  p e l a  
p r o f e s s o r a  d o  c u r s o  d e  
Agronomia do campus de 
Cáceres, Leonarda Grillo Neves. 

Para a Pró-Reitoria de 
A s s u n t o s  E s t u d a n t i s  f o i  
anunciada a professora do 
campus de Alto Araguaia, 
Antonia Alves Pereira, que atua 
como diretora  de Gestão 
Acadêmica na Pró-Reitoria de 
Ensino de Graduação.

O técnico Tony Hirota 
Tanaka, atual diretor de Unidade 
Regionalizada do campus de 

Ta n g a r á  d a  S e r r a ,  
assumirá a Pró-Reitoria de 
Administração. 

À frente da Pró-Reitoria 
de Gestão Financeira foi  
anunciado o professor Ricardo 
Keichi Umetsu, hoje diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Nova Xavantina.

E a Pró-Reitoria de 
Planejamento e Tecnologia da 
Informação coube ao professor 
Luís Fernando Caldeira Ribeiro, 
que atualmente é o diretor 
político-pedagógico e financeiro 
do campus de Alta Floresta.

 áceres essa semana foi 
destaque no site de Cviagens Expedia, que 

classificou a cidade como ponto 
de partida perfeito para quem 
deseja explorar o Pantanal 
brasileiro. 

De acordo com o site que 
listou outros 14 destinos da 
região Centro-Oeste do país, 
Cáceres por estar as margens do 
Rio Paraguai, traz a opção de 
n a v e g a r  p e l o  P a n t a n a l ,  
apreciando sua riquíssima fauna e 
flora. 

Ta m b é m  r e c e b e r a m  
destaque na matéria os pontos 
t u r í s t i c o s  D o l i n a  Á g u a  
Milagrosa, o Marco do Jauru e a 
Catedral de São Luiz.  

O site da Expedia além de 
agenciar viagens nacionais e 

internacionais, também 
publica matérias sobre turismo, 
destacando pontos turísticos.

Atua em 29 países e 
efetua reservas em mais de 140 
mil hotéis em todo o mundo, 
atuando com reservas online, ou 
através de contato telefônico com 
seus agentes

Os outros 14 pontos 
turísticos da região Centro Oeste 
destacados pelo site,  no Distrito 
Federal: Brasília, Taguatinga e 
Águas Claras;  em Goiás:  
G o i â n i a ,  C a l d a s  N o v a s ,  
Anápolis, Pirenópolis, Alto 
Paraiso de Goiás, Formosa e 
Itumbiara; no Mato Grosso: 
Cáceres, Cuiabá e Nobres; no 
Mato Grosso do Sul: Campo 
G r a n d e  e  B o n i t o .  ( C o m  
informações Expedia).

GESTÃO 2019/2022

Reitor eleito da Unemat
anuncia os pró-reitores

Zanin que assumirá a nova gestão lembrou que futuros pró-reitores aceitaram a tarefa num momento difícil, em que enfrentarão desafios estaduais e nacionais

Assessoria

Anuncio foi feito durante 3ª sessão ordinária do Conepe   

VIAGENS EXPEDIA

Cáceres foi relacionada ponto
turístico regional centro oeste
Da Redação

Uma das principais atrações turísticas de Cáceres é o FIPe   

 Foto: Arquivo

Foto: Assessoria
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