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 O Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e 
Alteridade (Negra) da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) realiza a 8ª edição da Semana de Estudos Étnico-Raciais. 
Com o tema 'Trajetórias acadêmicas, currículo e africanidades', o 
evento acontece de 10 a 15 de maio, em Cáceres. Página 03

 Há mais de 15 anos, 
os moradores das cidades 
de Jauru e Figuerópolis 
D'Oeste aguardam pela 
titulação de suas casas. Na 
última semana, o deputado 
Dr. Leonardo (PSD) esteve 
acompanhado do presidente 
do Instituto de Terras de 
Mato Grosso (Intermat), 
Candido Teles, juntamente 
com a população e os 
prefeitos das respectivas 
cidades, para discutir a 
regularização fundiária.
             Página 04

 Centenas de  pessoas ligadas ao 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra (MST) já estão em Curitiba,  para 
acompanhar o depoimento do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, hoje (10), na 
Justiça Federal. Página 05

 A Energisa Mato Grosso realizou ação de impacto contra 
furtos de energia elétrica em seis cidades do Estado: Mirassol 
D'Oeste, Tangará da Serra, Rondonópolis, Sinop, Cuiabá e Barra do 
Garças. Página 06

EDUCAÇÃO, GÊNERO, RAÇA E ALTERIDADE

8ª Semana de Estudos Étnico-Raciais com tema 'Trajetórias 
acadêmicas, currículo e africanidades' começa hoje em Cáceres

8ª Semana de Estudos Étnico-Raciais inicia hoje
 

Foto: Ilustrativa

LEGALIZAÇÃO

Moradores de Jauru e Figueirópolis
comemoram regularização fundiária

Regularização fundiária foi discutida em Jauru e Figueirópolis
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POLÍTICA

Depoimento de Lula ao Juiz Sergio Moro acontece hoje
em Curitiba, manifestantes já estão na cidade desde ontem
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Sergio Moro e Lula se encontram pela primeira vez

GATO NA ENERGIA

Ação de Impacto identifica mais de 550
ligações irregulares de energia em MT

 
Foto: Ilustrativa

550 ligações irregulares foram detectadas em Mato Grosso

ESPORTES
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ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
d e  m u d a n ç a s  e  
transformações positivas em 
processos que envolvem suas 
finanças. O momento pode 

envolver a chegada de um novo projeto que 
vai trazer benefícios aos seus rendimentos. 
Bom para novos investimentos.

Esotérico

O Sol em seu signo recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças importantes e 
positivas em suas emoções e 
também em seus projetos, 

pessoais e profissionais. Algo ou alguém 
pode tocar você mais profundamente, pois 
sua sensibilidade estará à flor da pele. Dias 
de transformações emocionais.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
transformações emocionais 
mais profundas. É hora de 

deixar pessoas e situações, que já não 
fazem mais sentido em sua vida, para trás. 
O  m o m e n t o  p o d e  e n v o l v e r  o  
planejamento de um novo projeto.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de movimento intenso e 
agradável em sua vida social. 
Um amigo pode es tar  

passando por um momento de mudanças 
positivas em sua vida, depois de uma fase de 
crise. Um projeto em equipe, pode começar 
a trazer os resultados esperados.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças importantes e 
positivas em seus projetos 
profissionais e planos de 

carreira. O momento pode envolver um 
convite para trabalhar em uma outra 
empesa ou mesmo um novo projeto, caso 
seja um profissional independente.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de interiorização e emoções à 
flor da pele. Você estará mais 
sensível e voltado para sua 

vida doméstica e familiar. Se um de seus 
pais esteve com problemas, o momento 
envolve renovação. Algumas mudanças 
emocionais positivas podem acontecer.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de comunicação intensa, 
mas positiva e mudanças em 

questões que envolvem acordos e 
negociações. Um novo contrato pode 
começar a ser discutido e a possibilidade 
de firmá-lo rapidamente é bastante 
grande.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio deixando você 
mais emotivo e profundo. O 
momento envolve mudanças 
intensas, mas positivas, que o 

colocará em contato mais profundo com 
suas necessidades emocionais e sensuais. 
Um projeto, envolvendo uma parceria 
financeira, pode ser aprovado.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de mudanças positivas 
em seus relacionamentos, 
pessoais e profissionais. O 

momento pode envolver o início de uma 
negociação importante, relacionada a 
uma sociedade ou parceria comercial.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias de 
mudanças benéficas em seus 
projetos de médio prazo, 
especialmente se estiver 

envolvido com pessoas e empresas 
estrangeiras. O momento pode envolver uma 
boa notícia relacionada a uma viagem 
internacional ou a um processo de 
intercâmbio.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças importantes 
relacionadas ao seu coração. 
Você estará mais aberto e 

receptivo para o amor. Um romance pode 
começar a ser desenhado pelo Universo, 
para capricornianos solitários. Se for 
comprometido, aproveite este bom 
momento com seu amor.

O Sol em Touro recebe um 
ótimo aspecto de Plutão em 
Capricórnio indicando dias 
de mudanças positivas 
relacionadas à sua rotina, 

especialmente a de trabalho. É hora de 
reorganizá-la. A chegada de um novo 
projeto, ou mesmo a decisão de 
estabelecer uma rotina de manutenção de 
sua saúde, podem trazer essa necessidade.

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

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

O  destaque especial de hoje vai para esse casal lindo  
que esbanja charme e elegância por onde passa Wagner 
Leite Costa Pinto e Milena Pellini Guizelin.

Nosso abraço especial ao renomado advogado 
Tulio Aurélio Campos Fontes, que festejou mais 
um ano de vida e  recebeu o carinho dos 
familiares e amigos. Parabéns Túlio, muitas 
felicidades e que essa data se repita por muitos 
anos. 

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

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

Colheu mais uma rosa no jardim da existência a 
simpática Marines Vieira colaboradora da 
Multivida Assistencial Park dos Ypês. 
Felicidades!

Em clima de romance eterno relembrando as juras de 
amor feitas no altar o casal Janaina Moraes de Campos 
Teodoro e Edicarlos Teodoro que completam 2 anos de 
enlace matrimonial. Que Deus continue abençoando 
essa união.
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a próxima sexta-feira, No Luverdense começa 
uma nova caminhada 

rumo a Série A do Brasileirão, 
e o primeiro desafio será longe 
de casa. A estreia será diante do 
Juventude-RS, no estádio 
Alfredo Jaconi.
 Mas além do confronto 
com os gaúchos, que será 
inédito na história dos dois 
clubes, o Verdão do Norte terá 
que superar outro obstáculo. 
Vencer no primeiro jogo. 
D e s d e  q u e  d i s p u t o u  a  
segundona pela primeira vez, 
foram dois empates, e uma 
derrota.
 Em 2014,  ano da  
estreia, o time visitou o Vila 
Nova-GO, e ficou no empate 
em 0 a 0. Em 2015, novamente 
fora de casa, o Luverdense foi à 
Recife, e amargou a derrota por 
1 a 0. No ano passado, foi a vez 
de debutar a competição em 
casa, no estádio Passo das 
Emas, mas nem diante da sua 
torcida, a vitória foi garantida, 
empatando com o Joinvile-SC 

por 1 a 1.
 No dia 12 de maio, o 
time de Lucas do Rio Verde vai 
ter mais uma chance de superar 

esse obstáculo contra o time de 
Caxias, e finalmente mudar a 
história das estreias na Série B.

Globo Esporte

E l e t i v a  e m  r a z ã o  d o s  
julgamentos administrativos 
que foram realizados na 
ocasião do pleito.
 A r o n  D r e s c h  v a i  
assumir como presidente da 
Federação Mato-grossense de 
Futebol (FMF) no dia 26 de 
maio. 

 Por ora, a transição 
ainda não começou. Dresch 
reclama que João Carlos não dá 
abertura  para  iniciar  o  
processo. 
 Por outro lado, João 
Carlos se nega a falar qualquer 
coisa sobre a eleição.

 ela terceira vez, o atual Pp r e s i d e n t e  d a  
F e d e r a ç ã o  M a t o -

grossense de Futebol, João 
Carlos de Oliveira, se viu 
derrotado e a tendência é que 
seu  mandato  rea lmente  
termine no dia 26 de maio. 
 Depois de perder nas 
urnas e na 6ª Vara Civil, agora 
foi a vez da 1ª Câmara Cível de 
Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso 
(TJMT) indeferir um pedido 
dos advogados de João. 
 A decisão foi divulgada 
n e s t a  t e r ç a - f e i r a  p e l o  
desembargador Sebastião 
Barbosa Farias.

 João Carlos tentou 
novamente suspender a eleição 
vencida por Aron Dresch. A 
interposição ocorreu sobre o 
i n d e f e r i m e n t o  d e  a ç ã o  
anulatória de Assembleia 
Geral com pedido de tutela 
provisória de urgência em 
razão da eleição que conduziu 
Dresch à presidência da FMF.
 - O estatuto da FMF traz 
os procedimentos legais para 
conduzir as eleições, assim 
como as prerrogativas da 
Assembleia Geral em relação 
às possíveis celeumas que 
surgem durante o processo 
eleitoral. 
 Desde então,  toda 

iniciativa de tentar desfigurar o 
caráter legal promovido 
naquela sessão, vem sendo 
desfeita nas decisões judiciais, 
de  pr imei ra  e  segunda  
instância - ressalta o advogado 
Joaquim Spadoni, defesa de 
Aron Dresch.
 No mês passado, a juíza 
Tatiana Colombo, da 6ª Vara 
Civil da Comarca de Cuiabá já 
havia indeferido o pedido da 
chapa perdedora “Avançar 
com Equilíbrio”, de João 
Carlos. 
 A magistrada entendeu 
que não houve vícios na forma 
como foram tomadas as 
decisões da Assembleia Geral 

Globo Esporte

João Carlos perde outra e TJMT confirma 
Dresch na presidência da federação

Presidente da FMF segue tentando anular a eleição realizada em março em que Aron Dresch, ex-presidente do Cuiabá, lhe derrotou nas urnas
BRIGA NA FMF

 Foto: Divulgação

Aron Dresch, presidente da Federação Mato-grossense de Futebol

Luverdense encara o Juventude-RS para 
espantar o fantasma da estreia na Série B

NOVA CAMINHADA

Vila Nova x Luverdense no Serra Dourada  

Foto: Sebastião Nogueira/O Popular
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ais de cinquenta Mequipes  f ize ram 
v i s t o r i a s  e m  

medidores de consumo para 
v e r i f i c a r  s e  h a v i a  
irregularidades. No total, 
3.519 fiscalizações foram 
feitas, com índice de acerto de 
1 5 , 8 % ,  o u  s e j a ,  5 5 5  
irregularidades encontradas. A 
operação teve duração de 
quatro dias e terminou ontem 
(05).
 Dados apurados pela 

Energisa mostram que no ano 
passado a energia perdida por 
causa de ligações irregulares 
em Mato Grosso dariam para 
alimentar uma cidade no porte 
de Rondonópolis por um mês. 
Por conta dessa energia que 
não foi medida, o Governo do 
Estado sofreu impactos, 
deixando de arrecadar algo 
próximo a R$ 40 milhões de 
ICMS.
 “É importante lembrar 
que o furto de energia é crime e 

m u i t o  p e r i g o s o  p a r a  
comunidade, pois as ligações 
são feitas sem técnica e sem 
seguir normas. Ambientes que 
apresentam irregulares são 
inseguros e tem mais chances 
de acidentes. Além disso, os 
números do ano passado 
mostram o impacto social que 
essa prática tem para a 
sociedade, como por exemplo, 
o ICMS. 
 Foram R$ 40 milhões 
que  poder i am te r  s ido  
inves t idos  em Saúde e  
Educação. Isso sem contar na 
qualidade da energia. As 
ligações clandestinas em 
circuitos podem sobrecarregar 
a rede e resultar em oscilações 
e até mesmo em interrupções 
do fornecimento de energia”, 
explica Felipe Costa da Silva, 
gerente de Combate a Perdas 
da Energisa Mato Grosso.
 Para combater os furtos 
de energia, a empresa está 
intensificando o trabalho de 
fiscalizações rotineiras e as 
ações de impacto, com a 
contratação de mais equipes e 
aumento do número de 
medidores fiscalizados. Desde 

janeiro até abril, mais de 60 mil 
inspeções foram feitas, com 
índice de acerto de 20%.
 A n d r é  S a n t i n ,  
coordenador de Fiscalização 
Contra Perdas da Energisa 
Mato Grosso, conta que a 
empresa agora possui 180 
equipes distribuídas em todo o 
Estado para  fazer  esse  
trabalho. Ele explica que 
atualmente não há um perfil 
específico de cliente que faz 
irregularidade de energia.
 “Encontramos desvios 
em padrões de clientes que vão 
desde casa populares, bairros 
n o b r e s ,  c o m é r c i o s  a t é  
indústrias. Por isso, contamos 
na empresa com um serviço de 
inteligência, que mapeia os 
locais  com suspeita  de 
irregularidade e nos passa 
essas informações”, diz André.
 O furto de energia é 
crime previsto no Código 
Penal Brasileiro, no artigo 155, 
com pena de reclusão de até 
o i t o  a n o s .  N a  e s f e r a  
administrava, a Energisa 
calcula e cobra a energia que 
deveria ter sido cobrada no 
período em que a ligação 

irregular perdurou. Essa 
avaliação é feita com base no 
histórico de consumo do 
cliente. Todas as etapas deste 
processo, desde a fiscalização 
à  cobrança ,  s ão  f e i t a s  
conforme prevê a Regulação 
N o r m a t i v a  d a  A g ê n c i a  
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) nº 414/2010.
 Felipe lembra ainda que 
a população é quem mais sofre 
com esses desvios. As outras 
pessoas pagam por essa 
i r r e g u l a r i d a d e ,  p o i s  
sobrecarrega o valor da tarifa 
para todos os consumidores 
regulares por conta dessa 
energia desviada. Por isso, é 
fundamental a colaboração da 
população para este trabalho, 
d e n u n c i a n d o  l i g a ç õ e s  
irregulares pelo 0800 646 
4196. “Se souber de alguma 
irregularidade, denuncie. 
 A sua denúncia pode 
ajudar a melhorar a qualidade 
da energia que chega na sua 
casa, além de deixar seu bairro 
mais seguro. O desvio de 
energia traz riscos para quem 
mora na casa e para quem passa 
por perto”. 

GATO NA ENERGIA

Ação de Impacto identifica mais de 550
ligações irregulares de energia em MT

Assessoria

O furto de energia é crime previsto no Código Penal Brasileiro, no artigo 155, com pena de reclusão de até oito anos

A energia perdida por causa de ligações irregulares em MT dariam 
para alimentar uma cidade no porte de Rondonópolis por um mês

Foto: Ilustrativa
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 defesa de Lula protocolou na Asegunda-feira (8) um pedido de 
habeas corpus no Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, em 
Porto Alegre, para pedir a suspensão 
do processo em que ele é acusado de 
receber vantagens indevidas da 
construtora OAS. A defesa alega que 
não teve tempo hábil de analisar 
documentos que foram juntados ao 
processo entre os dias 28 de abril e 2 de 
maio por meio digital.
 O Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (TRF4) decidiu ontem (9) 
manter a data do depoimento do ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A 

decisão foi tomada pelo juiz federal 
Nivaldo Brunoni, que negou o pedido 
de habeas corpus impetrado pelos 
advogados de Lula.
 O depoimento será tomado 
pelo juiz Sérgio Moro, no processo em 
que o ex-presidente é acusado de 
receber propina da empreiteira OAS 
por meio das reformas de um 
apartamento triplex no Guarujá, litoral 
de São Paulo, e de um sítio em Atibaia, 
no interior do estado. A defesa do ex-
presidente nega que ele seja dono dos 
imóveis.
Ato simbólico - De acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), os 

ônibus que trouxeram os sem-terra 
foram escoltados para garantir a 
segurança dos manifestantes e 
permitir a melhor fluidez do trânsito.
 Ontem, os manifestantes 
fizeram um ato simbólico às margens 
do Km 108, da BR-277.  No local, 
existe um monumento em homenagem 
ao agricultor Antônio Tavares Pereira, 
morto em maio de 2000, quando se 
dirigia a Curitiba junto com 
integrantes do MST para uma 
manifestação pelo Dia do Trabalho.
Esquema de segurança - O esquema 
especial de segurança foi montado 
pelo governo do Paraná para evitar 
confrontos entre manifestantes e 
outras intercorrências, prevê bloqueio 
em um raio de 150 metros em torno do 
p réd io ,  e  apenas  jo rna l i s t a s  
credenciados e moradores da região 
poderão passar pelos policiais. A 
Polícia Militar (PM) do estado está 
cuidando da segurança nas ruas ao 
redor do prédio da Justiça Federal, que 
será monitorado pela Polícia Federal.
 Os grupos favoráveis e contra 
o ex-presidente ficarão em pontos 
distintos da cidade. De acordo com o 
secretário estadual de Segurança, 
Wagner Mesquita, simpatizantes de 
Lula vão ficar na Rua XV de 
Novembro, e os que são contra, no 
Centro Cívico.
 A d i r e t o r i a  d o  F o r o  
suspendeu os prazos processuais e o 
atendimento ao público hoje,  dia do 
interrogatório. Além disso, segundo 
decisão da diretora do Foro, a juíza 
federal Gisele Lemke, só poderão 
entrar no Edifício Manoel de Oliveira 

Franco Sobrinho (sede Cabral) as 
pessoas envolvidas com a realização e 
apoio da audiência, devidamente 
autorizadas pela Direção do Foro.
Restrições aos protestos - Nesta 
segunda-feira, o juiz Eneias de Souza 
Ferreira, da Justiça do Paraná, no 
município de Campo Largo, concedeu 
liminar em ação da concessionária 
Rodonorte, que administra a via, 
proibindo o bloqueio da rodovia sob 
pena de multa de R$ 500 mil contra os 
responsáveis.
 Também está proibida até as 

23h de hoje  a montagem de estruturas 
e acampamentos nas ruas e praças da 
cidade de Curitiba, sob pena de multa 
diária de R$ 50 mil. A decisão é da 
juíza Diele Denardin Zydek, da 5ª Vara 
da Fazenda Pública da Região 
Metropolitana, que acatou pedido de 
liminar em ação movida pela 
prefeitura da capital paranaense. 
Apesar da proibição, a magistrada diz 
no documento que considera salutar 
que a prefeitura negocie com os 
movimentos sociais soluções que 
garantam o direito de manifestação.

 garantia de segurança jurídica Ae ao direito de propriedade 
privada foram as principais 

d e m a n d a s  d o s  m e m b r o s  d a  
Associação dos Produtores da Ricardo 
Franco (APROFRANCO), em Vila 
Bela da Santíssima Trindade, junto aos 
deputados estaduais da Comissão 
Especial de estudos do Parque Serra 
Ricardo Franco. Eles se reuniram 
neste domingo (7).
 O membro da diretoria da 
associação, Zigomar Ferreira Franco 
Filho, explica que os 127 produtores 
da região estão preocupados com os 
rumores que surgiram nos últimos dias 
de que alguns proprietários teriam 
invadido a área do Parque. “Isso é uma 
grande inverdade, pois 100% dos 
produtores são regulamentados e 
possuem documentação. Usaram até o 
termo grileiro, mas quando o Parque 
Estadual Serra Ricardo Franco foi 
criado, os produtores já estavam na 
região, e chegaram lá por aquisição 
das terras, sendo que foi o Parque que 
invadiu as terras dos proprietários”.
 O Parque Estadual Serra 
Ricardo Franco foi criado pelo 
Decreto nº 1.796, de 4 de novembro de 
1997, pelo então governador Dante de 
Oliveira (PSDB), já falecido. A área 
tem 158,621 mil hectares, sendo que 
39,851 mil ha são de áreas cultivadas. 
Zigomar Franco explica que do total 
de área utilizada para agricultura ou 
pecuária (39 mil ha), 37,342 mil ha ou 
93,7% foram desbravadas antes de 
2008, quando entrou em vigor o 
Decreto Federal n. 6.514, de julho de 
2008, que dispõe as infrações e 
sanções administrativas ao meio 
ambiente. O presidente da Comissão 
Especial do Parque Estadual Serra 
Ricardo Franco na ALMT, deputado 
Wancley Carvalho (PV) defende o 
diálogo pautado sobre um plano de 
ação, que consiga resolver o litígio 
entre produtores rurais e Estado. “Na 
reunião realizada com os membros da 
associação ficou claro que parte do 

que hoje é considerada parte da 
reserva já era área produtiva antes da 
criação do Parque. Penso que 
precisamos encontrar uma forma para 
resolver a situação dos produtores e 
também da preservação do parque”, 
pondera.
 O relator da comissão 
especial da ALMT, deputado Adriano 
Aparecido Silva (PSB), diz ter notado 
que os produtores rurais estão em uma 
situação de muita insegurança 
jurídica, o que acaba por diminuir as 
expectativas de investimentos na 
região com medo de em algum 
momento acontecer retaliação ou 
punição pelos órgãos estatais de 
fiscalização.
Reivindicação – De acordo com 
Zigomar Franco a reivindicação da 
Associação dos produtores do Parque 
Estadual Serra Ricardo Franco é de 
que haja a redesignação do Parque, 
respeitando as áreas abertas e 
produtivas, assim como a criação de 
um plano de manejo, considerado 
essenc ia l  pa ra  a  exp lo ração  
sustentável da região, a exemplo do 
ecoturismo, no qual pode ser mais bem 
explorados recursos naturais como é o 
caso da cachoeira do Jatobá, a maior 
do Estado, com 248 metros de queda.
 Durante a reunião,  os 
produtores rurais reivindicaram aos 
membros da Comissão Especial que 
acompanhem estudo pactuado entre o 
Ministério Público e o Governo do 
Estado, por meio do Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) para 
dar celeridade e garantir um prazo.
Comissão ALMT – O deputado 
Leonardo Ribeiro Albuquerque (PSD) 
diz que a Comissão Especial de 
estudos vai continuar o debate em 
relação à situação do Parque e que 
ainda deverá escutar outros setores da 
soc i edade .  “Ass im como os  
produtores da região de Vila Bela, 
também sou contra a extinção do 
Parque. O que todos queremos é que 
haja segurança jurídica para todos”.

Depoimento de Lula ao Juiz Sergio Moro acontece hoje
em Curitiba, manifestantes já estão na cidade desde ontem

POLÍTICA

Redação c/ Agência Brasil

O depoimento será tomado pelo juiz Sérgio Moro, no processo em que o ex-presidente é acusado de receber propina da empreiteira OAS 
por meio das reformas de um apartamento triplex no Guarujá, litoral de São Paulo, e de um sítio em Atibaia, no interior do estado

Centenas de integrantes do MST estão em Curitiba
 

Foto: Agência Brasil

Produtores rurais se reúnem com Comissão da Assembleia
Legislativa e declaram apoio ao Parque Serra Ricardo Franco

IMPASSE

ZF Imprensa

Uma das reivindicações da Associação é de que haja a redesignação 
do Parque, respeitando as áreas abertas e produtivas

 

Foto: ZF Imprensa
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f ina l i s t a s ,  o  que  impr imiu  
personalidade às preparações.
 A originalidade e sabores da 
lasanha de banana da terra, prato 
inédito criado especialmente para o 
evento pela merendeira Silvana 
Aparecida Gentil Ribeiro, da Escola 
Estadual Zélia da Costa Almeida de 
Cuiabá, foram bastante elogiados.
 A simplicidade dos insumos 
escolhidos e o sabor da torta de 
legumes da merendeira Nelsi 
Hoffmann Cassemiro, da Escola 
Municipal Futuro Brilhante, de 
Tangará da Serra, também agradou 
ao paladar.
 Para ler o regulamento, 
a c e s s e  
http://melhoresreceitas.mec.gov.br/.
 As dúvidas podem ser 
e s c l a r e c i d a s  p e l o  e - m a i l  
melhoresreceitas@fnde.gov.br. 

Estão abertas as inscrições para a 2ª 
edição do concurso "Melhores 
Receitas da Alimentação Escolar". 
Os interessados têm até o dia 26 de 
maio para se inscrever no portal do 
Ministério da Educação (MEC) 
(http://melhoresreceitas.mec.gov.br
).
 Realizada pelo MEC e o 
F u n d o  N a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento, a iniciativa tem 
como objetivo valorizar o papel das 
merendeiras e merendeiros e 
promover a formação de hábitos 
alimentares saudáveis nas escolas.
 Serão selecionadas as 
receitas mais caprichadas de cada 
região, disseminando preparações 
saudáveis e saborosas, elaboradas 
pelos profissionais da alimentação 
escolar das unidades públicas de 
educação básica de todo o país.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
regulamento, nesta edição, no 
momento da inscrição, além da 
receita, deverá ser cadastrada uma 
ação de educação alimentar e 
nutricional vinculada à receita 
elaborada, que promova a formação 
de hábitos alimentares saudáveis no 
ambiente escolar.
 “As merendeiras ou os 
merendeiros devem preencher um 
formulário com informações 
pessoais, com os motivos pelos quais 
decidiram participar do concurso e o 
porquê da escolha da receita 
inscrita”, explica a nutricionista da 
Coordenadoria de Alimentação 
Escolar da Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer (Seduc-
MT), Adda Rondon.
 Ela lembra ainda que na 

inscrição devam constar também o 
nome da receita, ingredientes, 
medidas caseiras ou medidas 
oficiais, descrição do modo e do 
tempo de preparo, rendimento em 
número de porções e inclusão de 
fotos.
 O participante deverá 
também informar os dados do(a) 
nutricionista responsável técnico 
pelo Programa Nacional  de 
Alimentação Escolar (PNAE) na 
rede de ensino e inserir uma 
atividade de educação alimentar e 
nutricional desenvolvida na escola, 
relacionada à receita cadastrada.
Edição anterior - No ano passado, 
Mato Grosso contou com duas 
representantes na etapa final 
nacional. Ingredientes tradicionais 
da gastronomia mato-grossense 
foram utilizados nas receitas 

documentação deverão ser 
entregues nos próximos dias às 
famílias.
 Dr. Leonardo se diz 
honrado por fazer parte dessa 
grande conquista aos moradores e 
afirmou que este trabalho será 
contínuo e estendido aos demais 

em situação de insegurança, não 
têm título de propriedade, não 
podem acessar linhas de crédito 
para realizar melhorias na sua 
moradia e, muitas vezes, não 
contam com serviços básicos 
como distribuição de água, 
energia elétrica e saneamento. 
 A regularização é uma 
forma de trazer segurança a essas 
famílias”, salientou.

municípios da região, através do 
programa “Bora Regularizar”. 
 O programa criado pelo 
próprio deputado tem como 
objetivo fazer a regularização 
fundiária, através de ações 
conjuntas e parcerias envolvendo 
os municípios, a população a ser 
beneficiada e o governo do 
Estado, por meio do Intermat e 
Desenvolve MT.
 “Esses moradores vivem 

LEGALIZAÇÃO

Moradores de Jauru e Figueirópolis
comemoram regularização fundiária
Lis Ramalho

Em ambas as cidades, os moradores estiveram todos acompanhando as discussões e se alegraram 
com a notícia. A legalização e a documentação deverão ser entregues nos próximos dias às famílias

m Jauru, foi solucionada Ea regularização urbana 
do Residencial Padre 

N a z a r e n o ,  u m  n ú c l e o  
habitacional que compreende 
uma média de 93 casas. 
 Em Figueirópolis foi a 
questão urbana e rural, sendo 58 

residências no bairro Cidade Alta 
e 26 famílias no Assentamento 
São Pedro. 
 Em ambas as cidades, os 
moradores estiveram todos 
acompanhando as discussões e se 
alegraram com a notícia. 
 A l e g a l i z a ç ã o  e  a  

 
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo diz se sentir honrado por fazer parte dessa conquista

Melhores Receitas da Alimentação
Escolar está com inscrições abertas

CONCURSO

Viviane Saggin/Seduc-MT 

Secretário de Educação, Esporte e Lazer, Marco Marrafon, em 
visita ao refeitório da EE Gov. José Fragelli, a Arena da Educação
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(IFMT); e da professora Enerly 
Porfírio, do Centro de Educação 
Anália Franco (CEAF).
 No período da noite, às 
19h 30, as professora Ana Maria 
Morais, da UERN, e Graciele 
Marques, da Unemat, ministram 
a palestra 'Trajetórias escolares e 
acadêmicas de estudantes de 
origem popular'. A palestra terá 
mediação da professora Enerly 
Porfírio, do Ceaf, e ocorrerá na 
Câmara Municipal de Vereadores 
de Cáceres.
 As atividades sexta-feira 
(12) se iniciam com as oficinas, 
à s  1 4  h o r a s .  A o f i c i n a  
'Africanidades lúdicas: Bonecas 
negras' será realizada na sala do 
7 º  semes t re  de  C iênc ias  
Contábeis, pelas professoras Eva 
Santos e Frádia Silva, da Unemat, 
e Hébia de Paula, do IFMT. Já na 
sala do 8º semestre de Ciências 
Contábeis ocorrerá a oficina 
'Africanidades e estéticas: 
C r e s p o s ,  t r a n ç a s  e  
empoderamento', ministrada 

 evento tem início hoje, 

Oà s  1 9  h o r a s ,  c o m  
abertura of icial  na 

Câmara Municipal de Vereadores 
de Cáceres, com o vereador 
Professor Domingos Oliveira dos 
Santos e o diretor da Unidade 
R e g i o n a l i z a d a  P o l í t i c o -
Pedagógica e Financeira do 
Câmpus Universitário Jane 
Vanini, Antônio Francisco 
Malheiros. 
 Na sequência, haverá 
ap resen tação  cu l tu ra l  do  
Conexão CNV, seguida da 
conferência de abertura 'Projetos 
pedagógicos em construção: 
Af robras i l idades ' ,  com a  
professora Geranilde da Silva 
Costa, da Universidade Federal 
da Integração Internacional da 
Lusofonia  Afro-Brasi le i ra  
(Unilab), do Ceará. A mediação 
será do professor Paulo Alberto 
dos Santos Vieira, da Unemat.
 Na quinta-feira (11), o 
evento segue às 14 horas, com a 

mesa redonda 'Trajetórias 
a c a d ê m i c a s ,  c u r r í c u l o  e  
africanidades', na sala do 7º 
semestre de Ciências Contábeis. 
Mediada pelo profissional 
técnico de Ensino Superior da 
Unemat, Luiz Rodrigues, a mesa 
r e d o n d a  c o n t a r á  c o m  a  
participação dos professores Ana 
Lúcia Rabecci, Ana Paula 
Barbosa, Eva Batista dos Santos 
Silva, Graciele Marques, Leonice 
Rodrigues Pereira, Maritza 
Maldonado, Paulo Alberto dos 
S a n t o s  Vi e i r a  e  Va n u s a  
Aparecida, da Unemat; das 
professoras Geranilde da Silva 
Costa e Jacqueline da Silva 
Costa, da Unilab; da professora 
A n a  M a r i a  M o r a i s ,  d a  
Universidade do Estado do Rio 
Grande do Norte (UERN); das 
professoras Hébia Tiago de Paula 
e Manuela Arruda dos Santos 
Nunes da Silva, do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso 

 36º FIPe- Festival OInternacional de Pesca 
Esportiva de Cáceres, 

tem mais uma novidade, no 
torneio de pesca infantil e 
juvenil, para alunos da rede 
publica de ensino municipal.
 O torneio de pesca nas 
categorias infantil e juvenil de 6 
a 12 anos, para os sexos 
masculino e feminino acontece 
no dia (6) de junho, no primeiro 
horário, às 8h da manhã, o 
infantil e na sequencia o juvenil, 
ambos os sexos são premiados e 
também, nas categorias infantil 
e juvenil, receberão ótimos 
prêmios, que é o sonho de toda 
essa geração; 1º lugar, um play 
station, 2º lugar, uma bicicleta, 
3º lugar, um celular, 4º lugar um 
tablete e o 5º lugar um skate.

Indústria, Comercio Meio 
A m b i e n t e  e  T u r i s m o ,  

 O  S e c r e t á r i o  d a  
SICMATUR - Secretaria de 

nosso Rio oferece.”
 “Vamos oferecer 2.000 
mil vagas, para a criançada da 
rede  de  ens ino  pub l i ca  
municipal, com kits de pesca, 
composto, por mochila, vara de 
pescar, boné, camiseta e lanche, 
além da oportunidade de ser o 
grande ganhador, do 36º FIPe, 
peça informação para os 
diretores da sua escola, sobre as 
oficinas de pesca e a inscrição 
gratuita. 
 As inscrições para as 
outras crianças e jovens do 
Brasil e do Mundo podem ser 
f e i t a s  p e l o  s i t e :  
www.fipecaceres.com.br, com 
o pagamento de taxa.” Concluiu 
o Prefeito de Cáceres Francis 
Maris Cruz.

responsável pela coordenação 
geral do FIPe, nos conta que 
“Este ano estamos tendo um 
apoio do Deputado Guilherme 
Maluf, que ira subsidiar o 
Projeto Aprender a Pescar 
Pescando, através desse projeto, 
vamos estar oferecendo oficinas 
de pesca, para nossas crianças 
nas escolas, conscientizando 
sobre a preservação da vida do 
peixe,  a importância de 
cuidarmos do barranco do Rio 
Paraguai, a responsabilidade de 
c u i d a r m o s  d o  l i x o  q u e  
produzimos quando estamos em 
contato com a nossa natureza, 
tudo isso para que no futuro 
nossas crianças de hoje e 
adultos de amanhã continuem 
tendo a oportunidade de pescar 
e desfrutar das maravilhas que o 

traz à tona a história das lutas dos 
a t o r e s  n e g r o s  p e l o  
r e c o n h e c i m e n t o  d e  s u a  
importância na história da 
telenovela brasileira. 
 O fi lme conta com 
depoimentos de atores como Léa 
Garcia, Maria Ceiça, Milton 
Gonçalves, Ruth de Souza e Zezé 
Motta, entre outros, que contam 
suas experiências e discutem o 
preconceito contra artistas 
negros. 
 O diretor Joel Zito Araújo 
analisa as influências das 
telenovelas nos processos de 
i d e n t i d a d e  é t n i c a  d o s  
a f robras i l e i ros .  Jun to  ao  
documentário, o diretor lançou o 
livro 'A Negação do Brasil: O 
negro na telenovela brasileira'.
 Após a exibição do 
documentário, será realizado um 
debate pela professora Alice 
Lino, da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), com 
mediação da professora Gleici 
Faneli, da Unemat.

pelas  professoras  Let íc ia  
Azevedo, da Unemat; Manuela 
Silva, da IFMT; Vanice Santos, 
da Rede de Ensino Municipal de 
Cáceres; e Luciene Silva, da 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar), em São Paulo.
 Ainda na sexta-feira, às 
18h 30, os professores Paulo 
Alberto dos Santos Vieira, da 
Unemat, e Jacqueline da Silva 
Costa, da Unilab, ministrarão a 
palestra 'Cotas para negros em 
Mato Grosso: Apresentação de 
pesquisas concluídas', com 
mediação da professora Tânia 
Paula da Silva, da Unemat. Logo 
após, haverá lançamento de 
livros.
 O evento será encerrado 
na segunda-feira (15), às 19 
horas, com o Festival Itinerante 
do Cinema Negro, no Cine Xin. 
Será exibido o documentário A 
Negação do Brasil (2001), com 
direção de Joel Zito Araújo. 
 Vencedor do Festival É 
Tudo Verdade, o documentário 

PESCA INFANTIL E JUVENIL

36º FIPE oferecerá oficinas de pesca e mais de 2 mil
inscrições gratuitas para alunos do ensino municipal
Assessoria

O torneio premiará os cinco primeiros colocado de cada categoria

Foto: Assessoria

As inscrições para as outras crianças e jovens do Brasil e do Mundo podem ser feitas pelo site: www.fipecaceres.com.br, com o pagamento de taxa

8ª Semana de Estudos Étnico-Raciais com tema 'Trajetórias 
acadêmicas, currículo e africanidades' começa hoje em Cáceres

EDUCAÇÃO, GÊNERO, RAÇA E ALTERIDADE

Nataniel Zanferrari

O evento se encerra na segunda-feira com Festival Itinerante do Cinema Negro no Cine Xin

Foto: Divulgação

FEIRA DE ORQUÍDEAS
A Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Cáceres, em nota divulgou 
o adiamento da Feira de Orquídeas que 
aconteceria neste mês nos dias 10, 11 e 12. 
De acordo com o comunicado a feira foi 
adiada por imprevistos no transporte das 
orquídeas, mas informam que o evento 
acontecerá com certeza no mês de junho.

MAIO AMARELO
Várias empresas e órgãos públicos em Mato 
Grosso, aderiram ao Movimento Maio 
Amarelo "Atenção pela Vida", colocando eu 
sua fachadas iluminação amarela. O Detran-
MT por meio da equipe de Gerencia de 
Ações Educativas de Transito estão 
realizando abordagens e capacitações 
voltadas para a sensibilização da sociedade 
no trânsito. De acordo com levantamento do 
órgão entre os dias 03 e 05 do corrente mês, 
foram realizados 640 atendimentos 
direcionados a caminhoneiros, no evento 
Parada Legal Rota Cidadã. Durante a ação 
foram distribuídos kits educativos e 
adesivos da Lei Seca.

APLICATIVO/VACINAÇÃO
Um aplicativo para smartphones e tablets 
pode auxiliar usuários a manter a 
imunização em dia e a não perder seus 
históricos vacinais. A ferramenta, 
desenvolvida com sistemas operacionais 
iOS e Android, pode ser baixada 
gratuitamente no site da Sociedade 
Brasileira de Imunizações. De acordo com a 
entidade, a plataforma permite criar uma 
espécie de caderneta de vacinação digital 
para toda a família. Com base na idade e no 
sexo informados no cadastro, são 
apresentadas as vacinas recomendadas e 
onde elas estão disponíveis — na rede 
pública, em clínicas particulares ou em 
ambas. O aplicativo permite calcular ainda, 
a partir da inserção da primeira vacina no 
sistema, quando a próxima dose deve ser 
tomada, se for este o caso. Na medida em 
que a data se aproxima, a ferramenta emite 
alertas ao usuário.

SANCIONADA LEI Nº 13.441
A Lei nº 13.441,  que acrescenta ao Estatuto 
da Criança e do Adolescente as regras de 
infiltração de policiais na internet para 
coibir crimes de exploração sexual, foi 
sancionada pelo presidente Michel Temer. 
Requerida pelo Ministério Público ou 
representação de delegado, a atuação dos 
agentes será de até 90 dias, com 
possibilidade de renovações com prazo 
máximo de 720 dias. De acordo com  o 
dispositivo legal, tanto a autoridade judicial 
como o Ministério Público poderão solicitar 
relatórios parciais sobre a infiltração. Os 
documentos deverão conter dados 
cadastrais e de conexão do usuário, como 
endereço de Protocolo de Internet (IP), local 
e horário de acesso à rede. A medida será 
admitida apenas em casos que não ofereçam 
um modo alternativo de obtenção de provas. 
As informações apuradas serão remetidas, 
diretamente ao juiz responsável por 
autorizar a operação.

 Não precisamos perguntar se esta ou 
aquela vida merece solidariedade. Toda vida é 
sagrada e devemos ser vida que quer existir em 
meio à vida que quer viver. É bom conservar e 
acalentar a vida; é ruim reprimir e destruir a vida, 
em qualquer hipótese estudada, segundo o 
filósofo alemão, Albert Schweitzer.
 Entretanto, o suicídio é um fenômeno 
que se manifesta ao longo de toda a história da 
humanidade, em todas as culturas.
 Numa semana em que a mídia explorou 
o tema suicídio, diante do fato ocorrido com 
jovem, de 23 anos que tentou o suicídio atirando-
se do Portão do Inferno e foi salva. Sem nenhum 
julgamento e pretensão, decidi revelar que o 
suicídio é um tema que intriga-me e ao qual, 
dedico parte do tempo dos meus estudos como 
cientista social.
 Não é recente meu interesse em entender 
esse fenômeno social, como Émile Durkheim, 
sociólogo francês, trata o tema.
 Ao escrever “O Suicídio” (1897), 
Durkheim analisou muitas formas individuais e 
diferentes tipos de suicídios, procurou 
determiná-los a partir do exame de casos de 
desconfiança, infidelidade, falta de integração 
com a sociedade, além de estabelecer relação do 
suicídio com estados psicológicos alterados por 
paixões anormais, por hereditariedade e até por 
raça.
 Durkheim distingue três tipos de 
suicídio: suicídio egoísta, suicídio altruísta e 
suicídio anômico, este último, caracterizado pela 
falta de viabilidade que o individuo vê em seu 
quadro social, o que o induz a interpretação de 
que está de mãos atadas e incapaz de promover 
qualquer mudança na própria vida. 
 O ato em si pode ser entendido, não 
como punição, mas como fuga. É a partir dos 
estudos publicados por Durkheim que se 
inaugura um novo olhar sobre o suicídio.  
O trabalho é perfeito no sentido de apresentar 
inúmeras variações de comportamentos que 
podem levar ao suicídio.
 Pesquisou a tendência ao ato nos 
diferentes cultos religiosos, nas faixas etárias, 
reações climáticas, poder econômico, 
alcoolismo, tudo sem negar que o suicídio é um 
ato individual, mas que as predisposições 
individuais sozinhas não são as causas da 
maioria dos suicídios.
 Muitas pessoas tentam o suicídio diante 
da incapacidade de suportar dores emocionais, 
como: perda de pessoas queridas, término de 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  t r a u m a s .  O u t r a s ,  
aparentemente sem razão, de repente, num 
arrebatamento passageiro são arrastados para a 
escuridão, no outro, é um estado constante de 
melancolia, do qual não consegue se libertar e 
está ligado ao caráter da pessoa. 
 Com um psiquiatra amigo aprendi que é 
possível estabelecer uma relação acentuada entre 
o suicídio e a depressão endógena, aquela que 
não depende de uma causa aparente para a 
tristeza se instalar. Com início brusco e como 
descolorimento da vida, a morte é uma ideia 
quase obsessiva, o risco de suicídio é enorme e 
vem precedido de delírios e ruptura com a 
realidade.
 A depressão endógena, de forma 
simples, é explicada como uma dor persistente 
que existe lá dentro, com o inconveniente de não 
ser fácil de observar. 
 A intenção é algo muito íntimo para ser 
percebida de fora. As causas são tão complexas e 
vão desde fator genético à falhas biológicas, 
como desequilíbrio em algum fator químico do 
cérebro, como a diminuição acelerada da 
serotonina. Portanto, não é possível ver um louco 
em todo suicida.
 Vincent W. van Gogh (1853-1890), o 
famoso pintor holandês, era depressivo,  num 
surto psicótico, cortou a própria orelha  e anos 
mais tarde, se matou com um tiro e acreditava 
que, com seu ato, faria com que os amigos e 
familiares se sentissem seus assassinos.
 O que fazer então, para viver uma vida 
plena? 
Olga  Borges  Lus tosa  é  soc ió loga ,  
cerimonialista pública e escreve exclusivamente 
n e s t e  B l o g  t o d a  t e r ç a - f e i r a  -  
o l g a b o r g e s l u s t o s a @ g m a i l . c o m  e  
www.olgalustosa.com
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 A capitania de Mato Grosso nasceu 
no dia 9 de maio de 1748, pelas mãos do Rei 
D. João V, que assinou Carta Régia 
desmembrando o novo território da 
capitania de São Paulo e nomeou Dom 
Antônio Rolim de Moura como seu primeiro 
capitão general (governador). Quase dois 
séculos depois, por influência do movimento 
revolucionário de 1930, que buscava tirar 
das mãos do Poder Executivo a organização 
das eleições, nascia a Justiça Eleitoral, 
criada pelo Decreto n° 21.076/1932.  Desde 
então, a história do Tribunal Regional 
Eleitoral se confunde com a própria história 
de Mato Grosso e do Brasil.
 Ao longo de 85 anos de história, o 
TRE de Mato Grosso sofreu os reflexos das 
mudanças no cenário político brasileiro, 
venceu barreiras para garantir a soberania 
popular em um Estado de dimensões 
gigantescas como Mato Grosso, e vem 
desempenhando importante papel na 
consolidação da nossa tão sonhada 
democracia.
 Desde a sua primeira sede, instalada 
no antigo edifício da Assembleia 
Legislativa, na Rua Pedro Celestino, em 11 
de novembro de 1932, o Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso busca, de forma 
incansável traduzir, no resultado das urnas, a 
soberania popular. Já no ano seguinte, 
realizou sua primeira eleição, para a 
Assembleia Nacional Constituinte. Mas, em 
1937, sofreu seu primeiro revés, quando foi 
extinto, assim como toda a Justiça Eleitoral 
brasileira, pelo Estado Novo do Presidente 
Getúlio Vargas. A incipiente democracia 
brasileira parecia morrer no nascedouro.
 Felizmente, a Justiça Eleitoral foi 
restabelecida em 28 de maio de 1945, pelo 
Decreto-Lei n° 7.586. Contudo, em 1964, a 
recém-nascida democracia sofria novo 
revés, com a tomada do poder pelos 
militares. A partir daí, os eleitores só 
poderiam votar para deputado federal, 
deputado estadual e vereador. Entre 1967 e 
1979 os governadores foram escolhidos 
pelas assembleias legislativas (voto 
indireto); e os prefeitos eram nomeados pelo 
governador até a redemocratização do País, 
a partir de 1980.
 Apesar dos altos e baixos da 
democracia, o TRE de Mato Grosso 
construiu, ao longo de sua história, a imagem 
de uma instituição moderna e eficiente, no 
que diz respeito à organização e apuração 
das eleições.  Naquele momento de 
democracia frágil, concretizar, com 
fidelidade, a vontade do eleitorado 
representava um avanço imensurável para o 
Estado e para o País.  No contexto atual essa 
meta já foi superada, com grande êxito, 
graças ao empenho do corpo técnico do 
Tribunal. Agora é preciso avançar. Costumo 
dizer que um moderno e eficiente processo 
eletrônico de votação tem pouca eficácia 
quando se tem em mira, a qualidade do voto 
depositado nas urnas.
 Os recentes casos de corrupção, 
ligados à Operação Lava Jato, e os 
escandalosos desvios de dinheiro público, 
protagonizados por agentes públicos do 
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mais alto escalão em Mato Grosso, 
demonstram que somente o povo, 
protagonista de sua história, pode voltar-se 
para o passado com olhar crítico, a fim de 
construir, nas eleições futuras, um 
movimento pelo voto consciente e 
responsável, na busca de assegurar um Mato 
Grosso mais justo, respeitoso, competente e 
eficiente no atendimento aos seus cidadãos.
 O Tribunal Regional Eleitoral está 
envidando todos os esforços possíveis para 
combater a corrupção, em especial no que 
diz respeito ao caixa 2 de campanhas 
eleitorais. Importantes parcerias foram 
firmadas nas eleições de 2016, e outras estão 
sendo construídas para as eleições de 2018. 
Para tanto, nesta seara, estão em 
aprimoramento os sistemas tecnológicos, 
para dar maior agilidade, transparência e 
eficiência no combate à corrupção eleitoral.
 A Justiça Eleitoral, contudo, 
sozinha, não conseguirá fechar o cerco à 
corrupção. É imprescindível o auxílio da 
população, que pode e deve exercer o 
controle social sobre os agentes públicos 
eleitos com seu voto. No período eleitoral, o 
eleitor pode ajudar a fiscalizar as 
campanhas, encaminhar denúncias e 
informações para averiguar suposto abuso 
de poder econômico, combater a compra e 
venda de votos. Passadas as eleições, é 
necessário assumir a responsabilidade pelo 
seu voto, o que corresponde a acompanhar o 
exercício do mandato e fiscalizar a aplicação 
dos recursos públicos. Somente com o 
controle social, aliado à atuação vigorosa 
das instituições, conseguir-se-á construir o 
Estado de Mato Grosso desejado. Um Mato 
Grosso mais justo, sustentável, eficiente e 
seguro para todos.
 Mas tudo poderá ser otimizado com 
a participação do cidadão eleitor na 
discussão de que representante queremos. 
Para isso, torna-se imperioso conhecermos a 
fundo, quais deles reúnem condições éticas, 
morais e capacidade técnica para solucionar 
os problemas sociais e econômicos.
 As eleições possibilitam a escolha 
de representantes e governantes, que fazem e 
executam as leis, que interferem diretamente 
na vida das pessoas. Daí, escolher um 
péssimo governante pode representar uma 
queda na qualidade de vida, sem contar que 
são os políticos os gerenciadores dos 
impostos que todos pagam, pelo que, de 
conseguinte, cumpre dar mais valor à 
política e acompanhar com atenção e critério 
tudo o que ocorre na cidade, no Estado, no 
País, no mundo. Já dizia Arnold Toynbee que 
"O maior castigo para aqueles que não se 
interessam por política é que serão 
governados pelos que se interessam".
 É uma assertiva bastante verdadeira, 
a demonstrar que a consciência do eleitor 
sobre o valor do próprio voto é importante 
em uma democracia.  Se os cidadãos não se 
importarem com quem estão colocando no 
poder, serão mais facilmente vítimas de 
abusos desse poder.
Desembargador Márcio Vidal: Presidente 
do Tribunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso
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Respeito pela vida Mato Grosso: 269 anos de história!
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