ANO 56 - Nº 10.259
CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 23 DE MARÇO DE 2018

EM CÁCERES

Finalidade da ação é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos, aumentar o grau de satisfação dos jurisdicionados, impulsionar processos, etc

Corregedoria faz mutirão na
secretaria da 3ª vara criminal
Foto: TJ/MT

A corregedora-geral da Justiça de MT, desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro, declarou regime de mutirão para
cumprimento de atos processuais e realinhamento nos autos de
processos na secretaria da 3ª Vara Criminal de Cáceres. O trabalho
está sendo empreendido por uma equipe de servidores com grande
experiência na área e conhecimento das rotinas de secretaria.
Página 03

TOMO INÉDITO

Livro lançado em Cáceres
traça Raio X da fronteira
Foto: AL/MT

Triagem faz o realinhamento para a força-tarefa

SÍNDROME NEUROLÓGICA

Guillain Barré teria matado
jovem estudante da Unemat
Foto: Reprodução

Amanda Soares de
Oliveira Silva, 20,
estudante da Unemat, que
morava em Tangará da
Serra, mas estava há 44 dias
internada no Pronto Socorro
de Cuiabá, morreu
anteontem, (20), com
suspeita da síndrome de
Guillain-Barré, que leva à
inflamação dos nervos, e
provoca fraqueza muscular.

Amanda foi sepultada ontem em Tangará da Serra

SÓ BARULHO

Apagão da Belo Monte não
causa problemas em Cáceres
Foto: JCC

02

Acadêmicos, professores, empresários e lideranças políticas
e comunitárias prestigiaram na última terça-feira (20), em Cáceres, o
lançamento do livro "A fronteira Brasil-Bolivia em Mato Grosso",
um estudo inédito desenvolvido pela AL/MT, que mapeou a
realidade física, econômica e social da região de fronteira entre os
dois países. Página 03
NERD'S DO MAL

Pivetada é detida após
ostentar armas na rede
Página 04

EM CÁCERES

Página 04

Embora a nota oficial da
Operadora Nacional do Sistema da
Belo Monte tenha citado que o apagão
decorrente da falha na linha de
transmissão que conecta a hidrelétrica
de Belo Monte ao sistema elétrico
tenha causado blecaute em Cáceres,
assim como em outras sete cidades, a
falha foi na informação. Nenhum
transtorno foi ocasionado mesmo
parcialmente na energia local.
Página 04

Livro organiza e sistematiza informações fronteiriças

SENAI inaugura hoje
ampliação da unidade
Página 05
OVOS & PEIXES

Procon alerta consumidor
cobre a cesta para páscoa
Página 05

Edição do Correio sem problemas ao blecaute
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Tiro no Pé
O Fundo Emergencial de
Estabilidade Fiscal, o tal FEEF, que ainda
está sendo formatado pelo executivo
estadual e não detalha por enquanto como
funcionará em cobranças e quais setores
serão afetados, para bom conhecedor,
nasce morto, ou caso contrário, vai matar
muita gente de infarto no bolso.
O Fundo na esfera temerosa foi
carinhosamente chamado de Ajuste Fiscal,
como se vê, coisa de tucano, de neoliberal.
Pelaqui, o tal fundo do saco sem fundo tem
expectativa de arrecadar até R$ 500
milhões em um ano e a maioria, pelo
menos, os mais letrados e conscientes
sabem muito bem de onde vai sair toda essa
grana.
Claro, que nunca dos gordos
vencimentos de parlamentares e dos três
escalões do governo, que ninguém é besta
de legislar ou executar contra si e seus fiéis
da balança. Trocando em miúdos, truco, vai
sobrar sabe prá quem? Pro povo,
sobretudo, porque nas entrelinhas de tais
planos também chamados de fundo, o pano
de fundo se abre para os impostos que são
majorados e o peso deles no preço final dos
produtos, com a alíquota de carga tributária
reajustada do ICMS, a única explicação é
que vai tirar o poder de compra do
consumidor.
Vamos no vácuo do deputado
Dilmar Dal-Bosco, que era líder do
governo até dias atrás e com razão, pesando
prós e contras do tal fundo, chegou a
mesma conclusão nossa, um tiro no pé, que
trará resultados inversos, pois aumentando
os impostos, simplesmente reduz o
consumo. Traduzindo: no setor de material
de construção, por exemplo, aumentando a
alíquota você aumenta o percentual hoje
em cima dos 10,15%, passando para
12,15%.
Pode parecer pouco, mas significa
um aumento de 19,70%, quando a dita
inflação anual não chega aos 3%, e
ganhando menos, pois o reajuste salarial

Editoria

TIRANDO O B
O trem anda fervendo em Cuia e nada está
decidido entre o PSD e o PSDB de Taques no
que tange a apoios, cheirando um quem dá
mais, pelo menos depois da reunião de
quarta feira, quando entregaram os cargos ao
governo, alguns anunciando independência
para buscar o melhor projeto político e
aliança para as eleições de outubro. A
decisão foi o caminho encontrado para que a
sigla não saísse rachada, já que uma ala
defendia a permanência na base de Taques e
outra o rompimento em definitivo.
OLHO NO DEM
Vaselina, o vice Fávaro afirma que o partido
saiu coeso após ter ouvido todas as
lideranças e decidiu encaminhar a
independência antes do dia 7 abril, quando se
encerra a janela partidária. Segundo ele, a
partir de agora irá intensificar o diálogo com
o DEM, que ensaia uma candidatura própria
ao governo, com os partidos da base aliada e
com a oposição. Sinceridade, se o DEM
entrar no páreo, com a força e tradição de
Jaime Campos, pode bater o martelo, salvo
alguma zebra, não tem prá ninguém.
FRAGA E O CAOS
Uma baixa que pode endurecer as pretensões
de Taques à reeleição pelo partido tucano, é o
presidente da Associação Mato-grossense
dos Municípios, Neurilan Fraga, que saiu
satisfeito da reunião e disse que o PSD
apresentará um projeto para o Estado de
Mato Grosso sair desse caos. Se existe caos,
o Fraga nem precisa explicar, o verbo sair,
especifica o factual. Fiéis e defendendo a
permanência na base, por enquanto, ao
governador, os deputados estaduais Gilmar
Fabris, Nininho, Pedro Satélite e Wagner
Ramos, que saíram da reunião sem falar com
a imprensa, não explicando o porquê do
silencio.
CILADA DO IRPF
Uma das possibilidades para ampliar as
deduções do Imposto de Renda Pessoa
Física, a inclusão de dependentes idosos
exige cuidados. Em vez de reduzir o imposto
a pagar ou aumentar a restituição a receber, a
relação de pais, avós e bisavós como
dependentes na declaração pode ter o efeito
contrário. Podem ser incluídos como
dependentes na declaração pais, avós e
bisavós que tenham recebido rendimentos
de até R$ 22.847,76 em 2017 cada um.
Sogros dentro desse limite de rendimentos
também podem ser registrados, no caso de
declaração conjunta do casal. A inclusão
requer cuidados porque o contribuinte será
obrigado a informar os rendimentos de cada
dependente, o que pode aumentar a base de
cálculo e elevar o imposto a pagar ou
diminuir o valor da restituição.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
Na próxima segunda feira, 26, acontece no
auditório do plenário do Tribunal do Júri da
Comarca de Cáceres, a partir das 18h00,
audiência pública do Ministério Público
Estadual para discussão com segmentos da
comunidade, acerca de vários assuntos.
Dentre eles, a divulgação da rede de proteção
à criança e adolescente e necessidade de
implementação de projetos sociais;
mecanismos de implementação de projetos
afins e arrecadação de recursos ao Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e
Adolescente do município, para efetivação
dos projetos. A informação é da Promotora
de Justiça Taiana Castrillon Dionelo.

está atrelado a dita inflação, se a pessoa
teria o dinheiro pra investir em dez sacos de
cimento, ela vai deixar de consumir os dez
e vai comprar oito.
E o mão grande dos 3% a mais na
recolha previdenciária, reduz igualmente o
poder de compra, solapado pelo aumento
do ICMS, concluindo com lógica, dois
pesos, com meia medida no poder de
compra do trabalhador. Bosco diz e com
razão que a proposta do fundo irá reduzir o
poder de compra da população e no que
tange aos 3% a mais na previdência, que
são 9% somando-se a mais 6% do setor
patronal, além do poder de compra, reduz
paralelamente, o mercado de trabalho, um
tiro no pé, sem duvida senhores.
Querem tapar buracos de passado
recente, com sacrifício de quem trabalha e
quem gera emprego, cortando o pão de
cada dia do assalariado, como se fosse
dever do povo pagar por um VLT que não

saiu nos trilhos e por outras tantas mazelas
de governantes incapazes.
Como se funcionário público e
privado, fossem obrigados a salvar o
rombo, enquanto nos palácios a festa corre
solta, luxo e nababos perdulários de
montão e a ralé que se lasque, chega! Bem
disse o sinopense Dilmar, uma solução, já
que o buraco é mais embaixo, seria trazer
empreendedores para o Estado, gerar
novos empregos, com isso aumentando
nossa economia, nossa arrecadação, sem
esfolar quem nada tem com o estrago no
erário, inclusive, a maioria dos
empresários de Mato Grosso, que hoje está
vendendo a janta pra almoçar.
Mudar o pano de fundo, seria mais
populista para um governante, seja de qual
estado, especialmente em ano de eleição,
porque falando sério, o povo trabalhador, o
pequeno e o médio empresário chegou no
limite, não agüenta mais uma paulada!

O Espelho de Narcisa
Beleza não põe mesa, mas põe
cama, dizia uma colega meio liberal dos
tempos de faculdade, que se assumia
Narcisa, como se o filho de um Deus do rio e
uma ninfa, fosse mulher. Nas entrelinhas
concordo que ela não deixava de ter razão,
pois convivendo diariamente com nosso
corpo, na intimidade das quatro paredes do
quarto, o espelho não mente, apenas reflete
aquilo que está à sua frente, a gente.
Ali, numa auto-análise estética,
reconhecemos algumas características,
traços, enfim, o que está no lugar e o que
precisa de uns arranjinhos para além de
exaltar o ego, manter o corpore-sano,
mesmo sem ter vocação para Narcisa.
Amiga, você talvez não percebeu ainda,
quando aquela pessoa, talvez desconhecida,
fica te admirando discretamente, ao vê-la na
rua, na academia, no mercado fazendo
compras.
O estranho vê aquilo que você,
como avestruz, não tenha percebido, os
sinais que mostram e refletem longe do
espelho, que você tem uma aparência bem
melhor do que sempre imaginou. Se amar, se

achar desejada, buscar manter e realçar a
beleza, o charme, a estética corporal, além
de uma virtude e dever, é algo essencial na
arte do bem viver, nem tanto para outrem,
mas para você mesma.
Enriquece o ego, cria anticorpos em
defesa de nosso organismo e nos eleva
perante Deus, afinal, cediço que nosso corpo
é o templo do Espírito Santo, então
cultuemo-lo, para nosso próprio bem, as
saudáveis consequências serão lucro. Foi
pensando na Narcisa dos tempos de
faculdade que foquei este assunto e espero
que as leitoras longe de geração ninfa,
decidam a ganhar alguns minutos diários na
frente do espelho, livre de assédios e diante
da verdade que não mente.
Ali sua beleza sem maquiagem,
revela os padrões, baseado nas referências
que acumulou ao longo da vida e, para você,
seu corpo pode ensejar algo comum, mas a
sua beleza pode ser diferenciada e
apresentar um charme único, ratificando os
olhares de terceiros, que você quiçá ainda
não tinha percebido.
O busto, a barriguinha, o bumbum,
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as olheiras, consequências passiveis de
restauração, apenas umas horas semanais de
exercícios, um SPA...radrapo na boca à
mesa e tamos recauchutadas, não era assim
que dizia a saudosa Dercy Gonçalves?
Alheias a eventuais criticas, imune a
assédios, me sinto bonita, linda, dizem as
pessoas que me admiram, sem complexo
narcisista, somos privilegiadas pela
natureza divina, nascidas mulheres, num
mundo machista.
Pra finalizar, analise a célebre e
sábia frase do pensador Sêneca, que disse:
“Uma mulher bonita não é aquela de quem
se elogiam as pernas ou os braços, mas
aquela cuja inteira aparência é de tal beleza
que não deixa possibilidades para admirar as
partes isoladas”. E arrematava Paulo
Máster:...“O corpo da mulher contém beleza
e sensualidade de uma escultura feita com
todo cuidado pelas mãos de Deus, visando o
mais belo presente à humanidade!” Não
precisa dizer mais nada, não é mesmo?

Rosane Michels - Editora
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ATOS PROCESSUAIS

A Corregedoria fiscaliza a regularidade dos serviços administrativos e judiciários executados nas comarcas e também orienta para melhor organização das rotinas

CGJ faz mutirão na secretaria
da 3ª vara criminal em Cáceres

TJ/MT c/ Redação

Foto: TJ/MT

A

corregedora-geral da Justiça
de Mato Grosso,
desembargadora Maria
Aparecida Ribeiro, declarou regime
de mutirão para cumprimento de
atos processuais e realinhamento nos
autos de processos na secretaria da 3ª
Vara Criminal de Cáceres, iniciado
em 19 encerrando-se nesta sexta
feira, 23. A ação foi deliberada após
constatação, durante a correição
judicial, da existência de inúmeros
processos pendentes na unidade.
Conforme a Portaria 13/2018-CGJ,
o objetivo do trabalho é promover a
celeridade processual para garantir o
direito constitucional do acesso à
Justiça.
O trabalho está sendo
empreendido por uma equipe de
servidores de diferentes comarcas do
Estado, com grande experiência na
área e conhecimento das rotinas de
secretaria. O realinhamento é
realizado por Aldemar Mateus
Soares, Antônia Regina Domingues,
Carlos Henrique Ferreira, Maria
Heloisa Micheloni e Paulo Pedro
Francisco dos Santos. Já a força-

tarefa, desta vez estamos
desempenhando as atividades ao
mesmo tempo”, contou.
A servidora esclarece que o
realinhamento consiste nas etapas de
triagem dos processos físicos da
secretaria, redefinição do layout da
unidade (incluindo os móveis) e
capacitação da equipe. Já a forçatarefa compreende juntada,
expedição de documentos e baixa de
processos. De acordo com Maria
Heloisa, nos dois primeiros dias de
atuação na secretaria da 3ª Vara

FATALIDADE

Analista judiciária Maria Heloisa Micheloni

tarefa é executada por Bernadete
Terezinha Borges Pereira e Maria
Santana de Souza.
A analista judiciário Maria
Heloisa Micheloni explica que a
finalidade da ação é melhorar a
qualidade dos serviços oferecidos,
aumentar o grau de satisfação dos

jurisdicionados, impulsionar
processos, realizar a baixa do
estoque, reduzir o congestionamento
e, conseqüentemente, cumprir as
metas estabelecidas pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ). “Apesar
de normalmente ocorrer primeiro o
realinhamento e depois a força-

RAIO X SOCIAL

Desenvolvimento da fronteira
Brasil/Bolívia é tema de livro
AL-MT c/ Redação

A

cadêmicos, professores,
empresários e lideranças
políticas e comunitárias
prestigiaram na última terça-feira
(20), em Cáceres, o lançamento do
livro "A fronteira Brasil-Bolivia em
Mato Grosso", um estudo inédito
desenvolvido pela Assembléia
Legislativa de Mato Grosso que
mapeou a realidade física,
econômica e social da região de
fronteira entre os dois países.
O livro é fruto de uma
parceria entre a ALMT e a
Cooperativa Mista de Trabalho
Multidisciplinar (Cootrade), sob
coordenação do professor Silvio
Monteiro, que enfatizou a
importância da iniciativa do
Legislativo mato-grossense.
"É importante hoje
agradecer a todos os parceiros dos
dois países que colaboraram com a
elaboração desse estudo, mas, em
especial, agradecer a sensibilidade

Criminal de Cáceres, os servidores
fizeram a triagem dos processos no
plenário do júri, encaminharam
caixas para o arquivo, organizaram
documentos e utilizaram a
metodologia 5S.
“Todo realinhamento é um
grande desafio, uma vez que é
executado em secretarias que
apresentam anomalias. E isso varia
muito de uma para outra, em
decorrência das peculiaridades”,
considerou Maria Heloisa
Micheloni.

da ALMT, que deu todo o respaldo
para que pudéssemos oferecer ao
poder público um livro, fruto de uma
luta de 15 anos e que pode mudar
significativamente o cenário social e
econômico dessa região", afirmou
Monteiro.
Esta perspectiva motivou a
confecção do livro que organiza e
sistematiza informações sobre as
relações fronteiriças Brasil-Bolívia,
para melhor compreender este
universo complexo e dinâmico de
relações econômico-sociais.
As atividades de coleta de
informações, sistematização e
análise, foram realizadas entre julho
e outubro de 2016.
A equipe coordenada pelo
professor Sílvio Monteiro percorreu
mais de 13 mil km nos municípios
fronteiriços, em Cuiabá, Cáceres e
Brasília, levantando e checando
informações, realizando entrevistas
e coleta de dados in loco. Mapas,
Foto: AL-MT

croquis, tabelas e gráficos
organizam e referenciam as
estatísticas quantitativas e
qualitativas.
"Um momento histórico
para a Assembléia Legislativa.
Expandimos nossa missão na
medida em que passamos nos
últimos anos a produzir
conhecimentos para que os governos
federal e estadual, os deputados,
prefeitos e vereadores tenham
subsídios concretos para a produção
de políticas públicas que vão
melhorar a qualidade de vida das
pessoas que vivem nessa região de
fronteira", afirmou o deputado
estadual e primeiro secretário da
A L M T, G u i l h e r m e M a l u f ,
idealizador do trabalho.
Participaram do lançamento
as vereadoras de San Ignácio
(Argentina), Úrsula Mayser e Maria
Rodrigues, lideranças políticas de
Jauru, Peixoto de Azevedo,
representantes do Gefron e do
Exército Brasileiro.

Criança de 1 ano morre
em piscina no Nova Era
R.M c/ Redação

U

ma tragédia, a registrada na
noite da última quarta feira
em Cáceres, quando o
garotinho Bernardo Soares Ribeiro
de apenas um ano de idade morreu
afogado na piscina de sua casa no
bairro Nova Era.
O corpo sem vida da criança
foi encontrada pelo seu avô Lucas
Fernando, que esteve na central de
policia da cidade, relatando que sua
esposa estava ajudando a cuidar do
seu netinho, de nome Bernardo e que
ao fazer a criança dormir, acabou
dormindo também, sendo que nesse
período a criança acordou e foi para
piscina.
Conforme ele, quando o pai
chegou e não viu o filho dormindo
com a avó, começou a lhe chamar,
mas que ninguém respondeu, então
desesperado começou a procurar,

nesse momento entrou em desespero
e procurando, localizou o menor
dentro da piscina, já sem sinais
vitais.
Diante da situação, ele (pai),
juntamente com sua esposa levou o
filho até o pronto socorro onde
infelizmente foi constatado o óbito
da vítima.
O corpo da criança foi
velado na Igreja Assembléia de
Deus, no Bairro Nova Era e
sepultado no dia de ontem, com
grande consternação dos familiares
e demais membros da congregação.
Sobre o ocorrido, os
bombeiros alertam sempre quanto às
piscinas descobertas e sem proteção
de grades em residências, que
representam um iminente perigo,
não apenas às crianças, mas a idosos
e demais pessoas.
Foto: Ilustrativa

Mesmo com presença de adultos os cuidados devem ser totais

Lançamento do livro sobre a fronteira em Cáceres
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GUILLAIN BARRÉ

Universitária teria tentado fazer o tratamento em Tangará, mas seu pai disse que não encontrou especialista e se tivesse um neuro na hora certa, ela podia estar viva

Estudante da Unemat morreu
com suspeita de síndrome rara
A

TVCA c/ Redação

Foto: Reprodução

manda Soares de Oliveira
Silva, 20, estudante da
Unemat, que morava em
Tangará da Serra, mas estava há
44 dias internada no Pronto
Socorro de Cuiabá, morreu
anteontem, (20), com suspeita da
síndrome de Guillain-Barré, que
leva à inflamação dos nervos, e
provoca fraqueza muscular.
O pai da jovem, Valdecir
Soares disse que nos últimos dias,
ela estava sentindo muitas dores
no corpo. “Ela começou a para de
movimentar o braço, e uma
perna. Quando foi no sábado ela
foi sentar no sofá e caiu, perdeu
todos os movimentos”, disse ele,
em entrevista concedida a TV
Centro América.
Amanda teria tentado
fazer o tratamento em Tangará da
Serra, no entanto, o pai disse que
ela não encontrou um
especialista. “Não tem
neurologista pela rede pública.
Perdi minha filha, pois se tivesse
um neuro na hora certa, ela podia
estar comigo”, lamentou.
A jovem cursava
agronomia na Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat). Por meio de nota, a
instituição decretou luto oficial
de três dias, com suspensão das
atividades administrativas e
pedagógicas.

SÓ BARULHO

Apagão da Belo Monte não
causa problemas em Cáceres

Da Redação

U

Amanda cursava agronomia na Umenat/Tangará da Serra

Há suspeitas de que a
causa tenha sido a síndrome de
Guillain Barre, doença autoimune grave, que afeta o sistema
nervoso e na maioria dos casos
(60% aproximadamente) os
pacientes desenvolvem a
condição logo após uma infecção
viral ou bacteriana.
Em virtude do
falecimento da acadêmica, o
campus Unemat de Tangará da
Serra decretou Luto Oficial por
três dias e suspendeu as
atividades administrativas e
pedagógicas. O corpo da
estudante foi velado na residência

da família em Tangará da Serra,
na Rua 42 Nº 1.414 N, no Bairro
Vila Horizonte e o sepultamento
aconteceu ontem.
Conforme a doutrina medica, a
infecção pelo Zika Vírus pode
provocar à Síndrome de Guillainbarré e no Brasil, a ocorrência de
síndromes neurológicas
relacionadas ao vírus Zika foi
confirmada após investigações da
Universidade Federal de
Pernambuco, a partir da
identificação do vírus em amostra
de seis pacientes com sintomas
neurológicos com histórico de
doença exantemática.

ma falha na linha de
transmissão que conecta
a hidrelétrica de Belo
Monte ao sistema elétrico gerou
um apagão de grandes
proporções no Brasil na última
quarta-feira, 21, com maiores
impactos no Norte e no Nordeste,
mas com desligamentos
registrados em todas as regiões do
país.
Ficaram sem luz
localidades do Amazonas,
Alagoas, Pernambuco, Ceará,
Sergipe, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Piauí, Amapá, Pará,
Maranhão, Bahia e Tocantins.
Além do apagão ter atingidos 13
estados no Brasil, oito cidade em
Mato Grosso, também contaram
com a queda no fornecimento de
energia. O apagão aconteceu
nesta quarta-feira (21), após uma
falha na usina de Belo Monte, no
Pará.
De acordo com o

Operador Nacional do Sistema
(ONS). Outros sete municípios
registraram queda parcial na
energia, incluindo Rondonópolis.
Os municípios atingidos pelo
apagão foram: Rosário Oeste,
Jangada, Juruena, Cotriguaçu,
Sapezal, Cáceres, Alta Floresta e
Carlinda. Em Rondonópolis,
Várzea Grande, Tangará da Serra,
Sinop, Sorriso e nas zonas rurais
de Poconé e Primavera do Leste,
o fornecimento foi interrompido
parcialmente.
Ao todo, 125 mil
consumidores foram afetados
pelo problema. Segundo o órgão,
a falta de energia foi registrada
entre 14h48 e 14h54, no horário
de Mato Grosso. Em nota, o ONS
informou que o problema
aconteceu por causa de uma
perturbação no Sistema
Interligado Nacional (SIN). Em
conseqüência disso, 18.000MW
foram desligados.
Foto: JCC

PIVETADA NA FITA

PM apreende menores das
postagens de fotos armados
PM/MT c/ Redação

E

m rondas realizada na
noite da última quarta
feira (21), no Bairro
Jardim Morada da Serra em
Pontes e Lacerda, na região de
Cáceres, policiais militares
reconheceram três menores, de
14, 15 e 16 anos que havia
postado fotos com armas nas

redes sociais. A guarnição
policial comandado pelo Tenente
Mario visualizou os menores que
ao perceber a presença policial
bruscamente dobrou a esquina,
tentando esquivar-se de qualquer
possibilidade de uma abordagem.
No momento da
abordagem e papo reto com os
Foto: PM/MT

Menores foram apreendidos e entregaram as armas

nerd's infratores, os policiais
reconheceram que o menor
assemelhava-se com o autor de
postagens em redes sociais, onde
na companhia de outro menor
exibia armas de fogo trazendo
assim enorme insegurança à
população do município e
desafiando as autoridades locais,
bem como uma dissimulada
apologia ao crime.
Ao ser questionado onde
as armas estariam escondidas, o
menor indicou uma residência no
bairro Vila Guaporé, onde foram
localizadas as armas e uma
considerável quantidade de 95
gramas de Crack além de um
simulacro de pistola Airsoft com
carregador.
Diante dos fatos os
menores com os materiais ilícitos
apreendido foram conduzidos ao
Cisc, onde a autoridade de
plantão efetuoiu o auto de
apreensão do material e tomou as
demais providencias consoante o
ECA, junto ao juizado de
menores da comarca.
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CESTA DA PÁSCOA

Antes de ir às compras, faça uma listado que pretende adquirir e uma pesquisa antecipada de preços, pois eles podem variar bastante de uma loja para outra

Procon alerta e dá as dicas para
compra de chocolates e pescados
Assessoria c/ Redação
Foto: JCC

Gôndolas com ovos de páscoa são um convite nos supermercados

C

om a proximidade da
semana santa e da Páscoa,
o Procon Estadual, órgão
vinculado à Secretaria de Justiça
e Direitos Humanos (Sejudh),
alerta os consumidores sobre
cuidados que devem ser tomados
com as compras de chocolates e
pescados. A primeira delas diz
respeito à quantidade de cacau
presente nos chocolates.

De acordo com a
Resolução no 264/2005, da
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), para ser
chamado de chocolate, o produto
deve conter, no mínimo, 25% de
“sólidos totais de cacau”, obtidos
a partir da mistura de derivados
de cacau, massa, cacau em pó ou
manteiga de cacau com outros
ingredientes. Já o chocolate

branco é o produto obtido a partir
da mistura de manteiga de cacau
com outros ingredientes,
contendo, no mínimo, 20% de
sólidos totais de manteiga de
cacau.
Antes de ir às compras,
faça uma lista das pessoas que
quer presentear e do que pretende
comprar. Seja realista com
relação ao valor que pode gastar,
para não comprometer seu
orçamento. Faça sempre uma
pesquisa antecipada de preços,
pois eles podem variar bastante
de uma loja para outra;
Considere, trocar ovos de Páscoa
de marcas famosas por barras de
chocolate ou por ovos caseiros.
Os ovos artesanais devem
obedecer as mesmas regras de
comercialização dos
industrializados. Já os
importados são obrigados a
apresentar as informações em
língua portuguesa, como
identificação do fabricante e
importador, país de origem, prazo
de validade, composição,
volume/quantidade, registro no
órgão competente;
Durante as compras,

observe atentamente o local em
que os chocolates e os pescados
estão armazenados e verifique a
limpeza do estabelecimento. Os
ovos de chocolate têm de estar
longe de itens com cheiro forte e
produtos de limpeza. Também
não devem ficar expostos ao sol;
Leia com atenção as informações
contidas na embalagem. Os dados
devem estar em língua
portuguesa e serem claros e
precisos, com as especificações
corretas quanto ao peso, data de
validade, composição e restrições
de consumo. Não se esqueça de
verificar se as embalagens não
estão rasgadas ou furadas, pois o
dano pode contaminar o produto.
No caso de pescados,
observe a aparência do produto.
Peixes frescos têm olhos
brilhantes e cheios, aspecto
firme, guelras vermelhas,
escamas firmes e odor
característico. Evite pescados
com cheiro muito forte, abdômen
flácido, olhos murchos e sem
brilho e guelras pálidas. Seja em
feiras ou mercados, sempre
acompanhe a pesagem do peixe
fresco. Ela deve ser feita na

presença do consumidor, assim
como a embalagem do produto.
Caso queira que o peixe seja
embalado com gelo, fique atento
para que ele não seja pesado junto
com o produto. Quem compra
deve pagar pelo peixe, não pelo
gelo.
Quando vendido
embalado, os pescados devem
apresentar no rótulo, além de
informações como data de
validade e país de origem, o selo
de inspeção federal e outras
informações obrigatórias.
Verifique, ainda, se o produto
embalado está armazenado na
temperatura de conservação
informada pelo fabricante na
embalagem. Eles não podem
estar amolecidos ou com
acúmulo de líquidos, sinal de que
passaram por um processo de
descongelamento. Ao comprar
peixe em conserva, pré-embalado
ou congelado, o consumidor pode
solicitar a conferência do peso do
produto em uma balança do
estabelecimento. Lembre-se de
que será importante considerar o
peso líquido do pescado, além do
peso da embalagem.

AMPLA ESTRUTURA

BIOMA PANTANAL

SENAI inaugura Cáceres obra
de modernização e ampliação

Famato/Senar & Embrapa
iniciam 2º Ciclo de Palestras

Assessoria c/ Redação

C

áceres ganha nesta sexta
feira o novo prédio da
unidade do Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial (SENAI
MT) que passou por uma obra de
modernização e ampliação da
estrutura. Serão seis laboratórios,
sete salas de aula, biblioteca, sala
multiuso e panificação, além do
primeiro ambiente exclusivo para a
Educação de Jovens e Adultos (EJA)
no estado, em parceria com o
Serviço Social da Indústria (SESI
MT).
Com a ampliação, a área da
unidade passou de 1,3 mil para 2,4
mil m², com três novos laboratórios,
mecânica de manutenção industrial,
eletricidade e comandos
elétricos/automação, uma estrutura
preparada para atender mais de 500
indústrias de Cáceres e outros 20
municípios da região.
A nova estrutura permitirá
um incremento na capacidade de
atendimento aos estudantes do
município e região, que passará de
1.251 para 1.398 alunos por dia. O
total de investimentos é de 5,3
milhões, montante que inclui a obra,
mobiliário, máquinas e
equipamentos.
De acordo com a diretora do
S E N A I M T, L é l i a B r u n , a
modernização e ampliação da
unidade vem potencializar as ações

na região, principalmente por meio
dos novos laboratórios. “Nosso
objetivo é garantir o atendimento a
áreas tecnológicas e fomentar o
acesso à inovação. Por meio da mão
de obra capacitada e da
disponibilização de tecnologia, as
indústrias do município tendem a se
tornar cada vez mais competitivas”.
Para o presidente do Sistema
Federação das Indústrias no Estado
de Mato Grosso (Sistema Fiemt),
Jandir Milan, o SENAI acredita no

potencial de industrialização da
região de Cáceres ante a perspectiva
de instalação da Zona de
Processamento de Exportação
(ZPE) e da viabilização do
transporte hidroviário pelo rio
Paraguai. “Com o acesso facilitado a
Argentina, Chile e Paraguai
poderemos ampliar a relação
comercial com os países vizinhos o
que, conseqüentemente, fortaleceria
as indústrias e a economia matogrossense”.
Foto: Assessoria

Unidade SENAI de Cáceres mais ampla a partir de hoje

Assessoria

A

Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso
(Famato) e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
(Senar-MT) promovem de 16 a 18 de
abril o 2º Ciclo de Palestras Bioma
Pantanal em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), unidade Pantanal de
Corumbá-MS. O ciclo de palestras
tem o apoio da Associação dos
Criadores de Mato Grosso (Acrimat)
e dos Sindicatos Rurais de Mato
Grosso.
Dois pesquisadores da
Embrapa e um técnico da Famato
irão percorrer os municípios de
Poconé (16/04), Cáceres (16/04),
Cuiabá (17/04) e Rondonópolis
(18/04). Desta vez, os interessados
em participar deverão fazer suas
inscrições no Sindicato Rural dos
respectivos municípios.
O objetivo é levar para esses
municípios palestras específicas que
auxiliem o produtor pantaneiro a
melhorar o manejo do gado, a
produtividade, sanidade animal e
rentabilidade na fazenda.
A pesquisadora da Embrapa
Juliana Corrêa Borges Silva
abordará sobre os “Novos resultados
com o uso de sêmen refrigerado na
IATF (Inseminação Artificial em
Tempo Fixo)”. Juliana irá apresentar
os resultados do projeto de pesquisa
financiado pela Embrapa que utiliza
o sêmen refrigerado em substituição

ao tradicional sêmen congelado.
Segundo Juliana, o uso do
sêmen refrigerado na IATF resulta
em maior número de vacas prenhas
que o sêmen congelado, entretanto
deve ser usado um touro
g e n e t i c a m e n t e s u p e r i o r. A
pesquisadora afirma que a palestras
vai trazer respostas para dúvidas
como, por exemplo, qual a
temperatura para manter o sêmen
refrigerado, o tempo de refrigeração
e o melhor diluidor para conservar o
sêmen.
Já o pesquisador Urbano
Gomes Pinto de Abreu falará sobre
os resultados econômicos de
sistemas intensificados por meio de
IATF e desmama precoce no
Pantanal.
Urbano irá destacar os
efeitos da desmama precoce no
Pantanal, o desempenho dos
bezerros, o reflexo na reprodução
das matrizes e os custos da estratégia
de suplementação, visando o
aprimoramento e a adaptação desta
tecnologia a este tipo de ambiente e
outros.
A brucelose bovina será
debatida pelo analista de Pecuária da
Famato Marcos Coelho de Carvalho.
O tema da palestra será “Estratégias
de combate à brucelose bovina em
Mato Grosso”.
Para mais informações
entrar em contato pelo telefone (65)
3928-4467.
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QUATRO MARCOS

Prefeitura iniciará na próxima
semana o patrulhamento de vias
Assessoria

O

prefeito de São José dos
Quatro Marcos,
Professor Ronaldo
Floreano dos Santos, divulgou
nesta semana que na sede do
município também está com
várias frentes de trabalho.
Que são: - Construção de
Meio-Fio e Guia de Sarjeta
(Terminamos o Bairro Zeferino I
e amanhã começaremos no Santa
Rosa, depois Jardim das Oliveiras
e em seguida Jardins Pacaembu,

Peruchi e Popular); - Construção
de Canteiros da Avenida Quatro
Marcos e calçadas; - Limpeza dos
espaços públicos; - Poda de
árvores e jardinagem e a Reforma
e Ampliação do Postão de Saúde;
“Em breve iniciaremos a
Pavimentação Asfáltica em
alguns bairros (A empresa
contratada já está no município
produzindo as manilhas).
Também iniciaremos a
reforma da Praça Bandeirantes e a

sinalização das vias públicas
municipais.
Faremos ainda a
recuperação do acesso ao
Hospital Municipal. Na próxima
semana, se a chuva estiar,
iniciaremos o patrolamento de
todas as ruas e avenidas não
pavimentadas da sede do
município e vamos continuar a
luta, pois teremos muito trabalho
pela frente!”, concluiu o prefeito.

ENTREGA DO IMÓVEL
A CONSTRUTORA PAIAGUÁS LTDA
inscrita no CNPJ 11.009.202.0001/10, publica
o presente para informar aos mutuários
mencionados abaixo, a entrar em contato nos
seguintes telefones 0800 646 8181, 65 30518100 para agendamento de ENTREGA das
chaves do imóvel no Residencial Dom
Máximo II , III e Residencial Universitário III
DOM MÁXIMO II , III e UNIVERSITÁRIO III
Obra

Quadra

Lote

RDM2

27

3

LEONEL GOMES

012.126.311-88

Cliente

CPF

RDM2

9

3

ELEZIEL BEIJAMIM DA SILVA LEITE

913.850.401-49

RDM3

30

21

GENIGLEICE SENABIO DE OLIVEIRA

039.853.151-08

RDM3

6

24

JUNIOR DE OLIVEIRA DUPCHACH

030.351.861-89

RU03

18

1

JUSTINO DA SILVA NEVES

329.666.871-34

RU03

18

6

ROSELI RAMOS DELUQUE

988.996.431-72

RU03

18

19

LUCINEI DE SOUZA MORAES

986.036.041-34

RU03

4

29

MAYCON ORTIZ DE BRITO

013.295.381-10

RU03

2

5

EMANOEL VERGILIO DA SILVA

621.690.171-00

RU03

2

29

GABRIELI DE LA BANDERA

073.126.471-11

RU03

2

30

WILLIAM DOUGLAS LARA RODRIGUES

023.872.701-77

RU03

3

26

IDIR CHAVES LEITE

488.680.271-00

RU03

3

28

RIVAEL DE SOUZA COSTA

000.084.931-62
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MIXTO FRIO

Diante de um Mixto precisando vencer, o Luverdense se portou tranqüilo, jogando sem muita pressão e conforme o jogo foi rolando o Verdão deslanchou a sua força

Verdão goleia alvinegro e decide
vaga como favorito na semifinal
Redação c/ S.N

Foto: Thiago Mattos

O

Luverdense levou a melhor e
venceu o Mixto por 3 a 0, em
partida realizada, esta noite, no
Passo das Emas, pelo campeonato Matogrossense Eletromóveis Martinello.
Mesmo tendo a vantagem de poder
perder por até um gol de diferença, o
Verdão do Norte aproveitou o mando de
campo para ampliar a vantagem em cima
do time da capital.
Com o resultado o Alviverde
garantiu a vaga na semifinal do Estadual
e vai enfrentar o Sinop em clássico do
Nortão.
Sabendo da necessidade de
vencer a partida o Mixto começou
tentando aproveitar os contra-ataques e
os escanteios, mas criou pouco.
Luverdense estava tranqüilo, jogando
sem muita pressão, mas conforme o jogo
foi rolando o Verdão foi mostrando sua
força e levando perigo ao goleiro

Vinícius.
Aos 20 minutos, Sodré
recuperou a bola no meio de campo,
tocou para Ariel, passou para Rubinho,
que de perna esquerda tirou do goleiro e
mandou para fundo da rede. Luverdense
1 a 0.
O Mixto teve a oportunidade de
abrir o placar com Mateus, que cobrou
falta, mandou direto para o gol,
obrigando o goleiro Diogo Silva a tirar
de soco para lateral. Aos 29, Mateus tem
nova cobrança de falta, mas mandou na
barreira.
Na seqüência, Felipe Delgado
do Mixto errou o passe, deu de presente
para Rafael Silva, que bateu no canto do
goleiro Vinícius, mas a bola saiu sem
perigo. Luverdense dominou a partida,
criou várias oportunidades de ampliar
ainda mais a vantagem, como na jogada
com Rafael Silva, que desceu em

velocidade, se aproximava da pequena
área com perigo, mas sofreu o corte. Na
cobrança do escanteio a zaga tirou
novamente. Teve nova cobrança e Ariel
levantou na área, a bola bateu no jogador
do Mixto e saiu.
No ataque do Luverdense,
Pimentinha foi derrubado na área, mas o
árbitro não marcou pênalti. No final do
primeiro tempo o Mixto teve uma última
chance em uma cobrança de falta,
Mateus bateu colocado e Diogo Silva
deu um tapa para afastar o perigo. A
sobra ainda ficou com o Alvinegro, só
que foi afastada pelo Caxambu.
No segundo tempo o pontapé
inicial foi do Mixto, mas o primeiro
lance de perigo foi do Luverdense, que já
no primeiro minuto levou perigo com
Sodré, obrigando Vinícius fazer grande
defesa. Na sequência, Rafael Silva ficou
cara a cara com goleiro, só que mandou

PLACAR ZERADO

Cuiabá e Dom Bosco empatam
no 1º jogo das quartas de final
S.N c/ Redação

J

ogando na noite de anteontem na
Arena Pantanal em Cuiabá, o
Dourado encarou o Dom-Bosco
pela primeira partida das quartas de final
do Campeonato Mato-grossense Eletro
móveis Martinello e o jogo não saiu do
empate sem gols, ficando a decisão da
vaga para o segundo confronto,
domingo, às 15h00, também na Arena. O
Cuiabá começou melhor dominando,
tocando mais a bola e criou algumas
chances. Cauteloso, o Azulão, com
Profeta, teve boa chance aos 17 minutos,
mas a defesa tirou o perigo.
O Dom Bosco chegou de novo,

com Paulinho, na pequena área, chutou
forte, mas a bola novamente explodiu na
zaga. O Cuiabá respondeu com Bruno
Alves, pela esquerda chutou bem, e o
goleiro Haílson defendeu. Aos 34, em
falta em Magno, Doda cobrou, jogou na
área e saiu pela linha de fundo. Aos 37,
Deividson, do Dom Bosco, chegou na
área do Dourado e conseguiu escanteio
mas não houve aproveitamento. Em
cobrança de falta, aos 38, Paulinho
bateu, mas só acertou a barreira.
Profeta, aos 40, fez falta e recebeu cartão
amarelo. Aos 44, Weverton colocou na
área, Doda não dominou e perdeu a
Foto: Pedro Lima

Decisão fica para o próximo domingo na mesma Arena
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chance do Cuiabá marcar e o primeiro
tempo terminou empatado.
No segundo tempo, o técnico
do Cuiabá mudou. Tirou o volante Jean e
colocou Zaquel. No Dom Bosco não
houve mudanças. Aos dois minutos,
Bruno Alves, levantou na área do Dom
Bosco, o goleiro Haílson saiu e fez a
defesa. Bruno Alves novamente entrou
na área mas a defesa cortou. Aos 9
minutos Bruno saiu e entrou André para
o time ter mais velocidade. Aos 16, João
entrou muito forte fazendo falta em
André e levou amarelo. Aos 18, Nenê
saiu e entrou Michel no Dom Bosco.
Aos 20 minutos, Weverton
entrou na área do Azulão, não conseguiu
concluir e foi derrubado. Aos 23, o Dom
Bosco teve outra mudança saindo
Dalvan, entrando Wilson melhorando o
ataque. Paulinho cobrou escanteio,
Profeta, na cara do gol, chutou, e o
goleiro Victor Souza evitou o gol do
Dom Bosco. Aos 27 Ednei, capitão do
Cuiabá, chegou de carinho, derrubando
Michel e levou amarelo. Depois, Aldair,
do Azulão, fez falta em Werverton e
também levou cartão.
Aos 34, Pitbull, recebeu na
área, tentou uma bicicleta, pegou mal e a
bola ficou fácil com o goleiro do Azulão.
Aos 39, última mudança no Dom Bosco
saindo Geílson e entrando João Pedro.
Aos 45, Weverton entrou na área, chutou
cruzado, Doda chegou atrasado e perdeu
a chance de abrir o marcador para o
Dourado. O árbitro concedeu 4 minutos
de acréscimo, mas não foi o bastante
para sair gol na Arena Pantanal.

Diante da torcida do Passo, Luverdense despachou o Mixto

por cima da trave do Mixto, mas já não
valia nada, estava impedido.
Luverdense começou a gostar
do jogo, colocou pressão no time da
capital, obrigando a zaga a suar a
camisa. Em lace de perigo, Ariel é
derrubado na meia lua, Paulinho bateu
mal e foi tiro de meta para o Mixto. O
alviverde chegava com facilidade, mas
estava esbarrando no goleiro Vinícius
que estava sempre bem posicionado
salvando o Alvinegro.
O Mixto teve uma grande
oportunidade em um erro de saída de
bola do Luverdense, Vitor Flora mandou
para o gol, obrigando Diogo Silva sair
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Esotérico
O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto
de Marte e Saturno
indicando dias de aumento
de responsabilidades em
seus relacionamentos. Um
romance, que vem sendo desenhado
pelo Universo nos últimos meses ou
semanas, pode começar a ficar mais
sério.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto
de Marte e Saturno
indicando dias de
recolhimento e
necessidade de distanciarse da vida social e de amizades vazias,
que podem ser deixadas para trás. O
momento pode envolver a volta de um
amor do passado, que fará você refletir.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias intensos, especialmente
no trabalho. O momento
pode envolver maior
seriedade e o surgimento de um novo
projeto de trabalho, que trará aumento de
responsabilidade e necessidade de
comprometimento.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de enfrentamento de
p r o b l e m a s
e
responsabilidades
relacionadas a uma equipe de trabalho. Um
projeto em equipe pode precisar de revisão
para alcançar os objetivos propostos. O
momento pode envolver pressão.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de recolhimento e
distanciamento da vida
social e de amizades vazias. Um romance
pode começar a ficar mais sério e fazer
você pensar. Não é hora de tomar
nenhuma decisão definitiva, portanto,
siga o fluxo natural da vida.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto
de Marte e Saturno
indicando dias de aumento
de responsabilidades no
trabalho. O momento pode indicar o
surgimento da necessidade de assumir
uma grande responsabilidade. Os dias
podem envolver alguns
questionamentos sobre sua carreira.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de recolhimento e
distanciamento das
atividades sociais. Você estará mais
fechado, caseiro e próximo dos seus e vai
priorizar a intimidade a qualquer outro
compromisso. O momento pode envolver
a negociação de um imóvel.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de interiorização e
necessidade de rever sua
filosofia de vida. O
momento pode envolver a consciência da
necessidade de comprometer-se com um
novo caminho espiritual. Dias de reflexão
e distanciamento.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de comunicação difícil
e problemas em acordos e
negociações. Se puder, adie
a assinatura de documentos importantes.
O momento pode envolver o adiamento
de uma viagem ou início de um curso.

O Sol em Áries começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de interiorização e
necessidade de fazer uma
profunda limpeza em seus
sentimentos. Algumas situações e pessoas
devem ser deixadas para trás. O momento
pode envolver uma oportunidade de
parceria financeira.

Sol, Vênus, Mercúrio e Urano
em Áries movimentam
intensamente sua vida
material e financeira. Um
novo projeto, contrato ou
emprego, envolvendo o
aumento de seus rendimentos, pode surgir.
O momento é bom para novos
investimentos. Se estiver pensando em
comprar um bem, este é o melhor momento
para isso.
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Destaque especial desta sexta-feira é
endereçado a linda Aline Fontes - Miss
Cáceres e Miss Mato Grosso 2017, que
durante o seu reinado representou muito bem
nosso Estado e ontem passou a coroa. Nós
cacerenses agradecemos a você pelo seu
comprometimento, dedicação e sobretudo
disponibilidade em cumprir a agenda de uma
miss. Grande abraço!!!

By Rosane Michels

O Sol em seu signo começa a
receber um tenso aspecto de
Marte e Saturno indicando
dias de excesso de
responsabilidades e
necessidade de maior
comprometimento com o trabalho e/ou
relacionamentos. O período pode
envolver a chegada de um novo projeto
que o envolve diretamente.

para fazer defesa. Na seqüência, Elton
chegou com perigo, mas o goleiro
Vinícius estava atento e fez uma bela
defesa.
Luverdense continuou criando,
mas a bola teimava em não entrar, até
que aos 40, Elton deixou o Eduardo na
cara do gol. Ele dominou e com
categoria, de perna direita mandou a
bomba sem defesa para Vinícius,
fazendo 2 a 0. Nem deu tempo do Mixto
se recuperar, aos 42, de novo ele,
Eduardo, mandou no canto esquerdo,
Vinícius chegou a tocar na bola, mas ela
entrou, decretando a vitória do
Luverdense por 3 a 0.

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

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

Destaque para o humorista Everson de Brito Silva,
conhecido como “Tirulipa”, que se apresenta hoje em
Cáceres com o show "TÁ QUE PARIU DOIDO".O show
que mistura imitações, dublagens, paródias e piadas
acontece no auditório da Sicmatur a partir das 20 horas.
Vale Conferir.

Um click super fofo ao gatinho Ítalo Santullo
Benevides que festejou sete aninhos com
direito a bolo e velinhas. Que Deus lhe
presenteie com uma vida plena de alegrias e
muita saúde. Parabéns Ítalo.

Com anos de experiência no ramo de eventos, os proprietários José Carlos Carvalho e Salete construíram
um espaço moderno e aconchegante para realização de sua festa. O Espaço Bosque conta com uma equipe
altamente treinada, que com qualidade e competência torna a sua festa inesquecível. Fica a dica, o Espaço
Bosque reúne ambiente requintado com muita natureza.
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