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ED. FÍSICA & PEDAGOGIA

Inscrições abertas para o Programa
Segundo Tempo – Forças no Esporte
Foto: Ilustrativa

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proec) da Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat), em parceria com o Programa Segundo
Tempo – Forças no Esporte (Profesp), realizado pelo 2º Batalhão de
Fronteira General José Miguel Lanza (2º BFron) do Exército Brasileiro,
lançaram edital de seleção simplificado, que estabelece a data e os
procedimentos de inscrição para preenchimento de vagas para os cargos
de coordenador pedagógico de núcleo, monitor de educação física e
bolsistas de extensão para atuarem no Programa. Página 03

AGRICULTURA

Uso do correntão é
liberado em Mato Grosso
Foto: Ilustrativa

Edital de seleção simplificado foi lançado

GTA ELETRÔNICA

SENAR-MT realizou treinamento com oficina
de emissão de GTA a Produtores de Cáceres
Os pecuaristas de
Mato Grosso têm a opção de
emitir a Guia de Trânsito
Animal (GTA) com destino
abate via internet, pelo
"Módulo do Produtor", no
sistema do Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso
(Indea-MT). Página 04

Uso de correntões foi liberado em Mato Grosso

A Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato)
e o setor produtivo se reuniram inúmeras vezes com o governo do Estado
para discutir alteração da redação de diversos dispositivos do Decreto
420/2016. Página 06

CÂMARA
EM AÇÃO

Página 05

Página 04

Café da
Manhã

INCONSTITUCIONAL

MPE notifica Governador para que Lei
que altera código ambiental seja vetada

Página 08

Página 02

Foto: Arquivo

Visto como retrocesso na legislação
ambiental e inconstitucional, o Ministério
Público do Estado de Mato Grosso, por meio
da Procuradoria Geral de Justiça e 15ª
Promotoria de Justiça Cível de Defesa do
Meio Ambiente Natural, emitiu notificação
recomendatória ao Governador Pedro
Taques, para que vete totalmente o Projeto de
Lei Complementar nº 22/2016. Página 05

Atletas de MT conquistam três
medalhas no Mundial Escolar
Página 07
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Governador Pedro Taques
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Inelegibilidade por improbidade

Fé inabalável
O mundo globalizado vem perdendo
a fé em um ser superior chamado Deus; por
conta da: vaidade exacerbada, do
egocentrismo e dos rótulos, que acabam na
verdade, criando um verdadeiro abismo
entre as pessoas. As famílias: Couto, Nunes
e Yonezawa, vêm mantendo uma tradição
secular, a realização da Festa do Senhor
Divino, na “Chácara do Bugrinho”, como
popularmente é conhecida.
O senhor Bugrinho in memoriam,
marido da dona Eva Couto, foi um dos
precursores dessa festa maravilhosa. Sua
esposa, mesmo se recuperando de uma
enfermidade, fez questão de manter essa
tradição; pedindo aos convidados como
colaboração, apenas um pacote de fralda
geriátrica, visando ajudar, os menos
favorecidos pela sorte, os expropriados do
capital, pessoas que não tem dinheiro se
quer, para comprar um pacote de fralda
(instituições de caridade). É isso, que a torna
mais atrativa, pois as pessoas se divertem, e
ao mesmo tempo com uma doação
simbólica, acabam ajudando a que
realmente precisa.
Ontem dia 17 de julho de 2016, foi
realizada mais uma vez, essa festa
maravilhosa, do Divino Espírito Santo e São
Benedito, não tem como declinarmos
todos os nomes dos festeiros, pois são
muitos, porém alguns serão citados.
Imperador: Gilmar Barreto,
Imperatriz: Ana Esther Albuquerque. Rei:
Civis Fernandes de Souza, Rainha: Maria
Aparecida Fortunato do Prado. Festeiros de
Promessa: Eva da Silva Couto, Lucas Couto
Nunes, Edson Benedito Santana Nunes, Lia
Thereza Couto Nunes.
O ponto alto da festa aconteceu às
10:00 h com a celebração da santa missa, foi
linda a demonstração de fé das pessoas,
comovendo a todos; a Lia Thereza, filha da
dona Eva, durante a missa, foi literalmente
às lagrimas, não apenas pela realização
dessa festa maravilhosa, como também, em
agradecimento a São Benedito padroeiro da
mesma, pela melhora de saúde da sua mãe.
Trata-se de uma festa eclética, pois
participa dela, pessoas de todos os níveis
sociais, esse congraçamento é que a torna
uma referência em nossa cidade. Que Deus
em sua infinita bondade, possa dar a dona
Eva e seus familiares, muita saúde e paz, e
que essa festa maravilhosa, não deixe de
existir nunca.
Vou escrever apenas uma estrofe da
Oração do Divino, para que seus devotos
possam relembrar “Ó Espírito Divino”, daíme um coração grande, aberto a vossa
silenciosa e forte palavra inspiradora; um
coração aberto, fechado a todas as ambições
mesquinhas, e alheias a quaisquer
desprezíveis competições humana todo
compenetrado no sentido da Santa Igreja!

Segundo alguns juristas, para se
enquadrar na Lei da Ficha Limpa, mais
precisamente na alínea "l", do artigo 1°,
da LC 64/90, é preciso que haja nas
condenações por improbidade
administrativa em face de pretensos
candidatos: “o reconhecimento do dolo;
a sanção de suspensão dos direitos
políticos; e condenação por ato de
improbidade administrativa que importe
lesão ao patrimônio público e
enriquecimento ilícito.”
Enfim, eles advogam a tese de
que somente torna-se inelegível o
cidadão que sofrer condenação por
improbidade administrativa, de segundo
grau ou transitada em julgado, caso,
além do prejuízo ao erário, também reste
do dispositivo da sentença ou do acórdão
a constatação do enriquecimento ilícito
do agente, ou seja, de ter botado dinheiro
no bolso.
Sem qualquer demérito à
capacidade e à motivação desses
estudiosos do Direito Eleitoral, sirvo-me
do direito constitucional de vir à público
discordar do entendimento propalado
por essa corrente, salvo engano, ainda
majoritária na jurisprudência pátria.
Mutatis mutandis, como é
possível conviver com a mortífera
antinomia (contradição) jurídica e
contemporânea de, por um lado, alguns dos quais não faço parte - defenderem a
possibilidade de se romper o mandato
eletivo de uma presidente da República
democraticamente eleita, sem qualquer
condenação pretérita, por um ato
praticado por terceira pessoa, num plano
que sequer foi executado por ela (Plano
Safra), bem como por outros dos quais
ela não teve consciência, em razão da
total omissão dos órgãos técnicos em
emitir alerta prévio, quando da edição de
decretos suplementares, sobre o suposto
descumprimento da meta do superávit
fiscal (conforme provado em perícia
autónoma e independente contratada
pelo Congresso Nacional) configurando ilegitimidade passiva no
primeiro caso, ao passo que erro de
proibição no segundo - ; enquanto, por
outro lado, só consideram inelegível
aquele contra quem foi comprovado ter
posto dinheiro no bolso, muito embora
reste evidenciado sua participação direta
e consciente (dolo), no ato que gerou
dano ao erário?
Nessa mesma linha, notáveis e
consagrados doutrinadores – dentre eles,
José Jairo Gomes -, advogam a tese de
que não é razoável exigir a configuração
cumulativa de todas as possíveis
consequências do ato de improbidade, ou

Professor Licio Antonio Malheiros é
geógrafo

seja, de lesão ao erário, mais
enriquecimento ilícito do agente público
responsável pelo ato de improbidade
administrativa, para incidência da causa
de inelegibilidade em epígrafe.
Para mim, parece lógico – e o
direito não pode conduzir ao absurdo,
como disse alhures Rui Barbosa – que os
elementos caracterizadores da causa de
inelegibilidade prevista na alínea “l”, do
artigo 1°, da LC 64/90, mediante
alteração da LC 135/10, são: ato doloso,
direto e consciente, de improbidade
administrativa; e sanção de suspensão
dos direitos políticos.
Porquanto que, a intenção da Lei
do Ficha-Limpa no caso da alínea em
epígrafe, foi e é a de que qualquer exgestor ou gestor atual da res pública, que
tenha incorrido na prática de ato de
improbidade (desonestidade)
administrativa, ante deliberada intensão
de promover, direta e conscientemente, a
conduta reprovável (dolo), de forma e
conteúdo tão graves que tenham sido
suficientes para a condenação judicial
por órgão colegiado ou transitada em
julgado, a despeito do enriquecimento
ilícito ou não.
Basta levar em consideração a
justificativa e fundamentos jurídicos e
sócio-históricos da Ficha Limpa, tal
como no amplo e notório apoio popular
que recebeu do início ao fim, para
livremente concluir pela correição do
raciocínio jurídico contemplado acima.
Quando o referido dispositivo
cita as igualmente nefastas
consequências de lesão aos cofres
públicos, ou enriquecimento ilícito, ele
apenas repete as duas hipóteses da Lei de
Improbidade que, juntas ou
solitariamente, uma vez aferido o dolo,
podem demandar a declaração de
suspensão dos direitos políticos do
cidadão faltoso com os predicados
necessários para gerir o dinheiro público,
entre eles, o da moralidade
administrativa. E, por digressão lógica,
assim deveria o ser para fins de
inelegibilidade.
Então, em palavras mais simples,
o que deveria importar seria constatar se
houvera ou não malversação dos
recursos públicos, por vontade direta e
consciente do autor dos fatos, em
prejuízo do interesse público da
sociedade.

Paulo Lemos: é palestrante, articulista
político e advogado especialista em
Direito Eleitoral a Administrativo em
Mato Grosso.
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BLOQUEIO WHATSAPP
Pela terceira vez o WhatsApp é bloqueado
pela Justiça no Brasil, desta vez a juíza de
fiscalização da Vara de Execuções Penais do
Rio de Janeiro Daniela Barbosa Assunção de
Souza determinou a suspensão do serviço do
aplicativo. A suspensão foi uma represália da
Justiça por a empresa ter se recusado a cumprir
determinação de quebrar o sigilo de dados
trocados entre investigados criminais. A
empresa afirma que não é possível
tecnicamente fazer a interceptação das
conversas dos usuários. O primeiro bloqueio
foi em dezembro do ano passado e ocorreu a
pedido da 1ª Vara Criminal de São Bernardo
do Campo, que determinou a suspensão do
serviço por 48 horas. A segunda paralisação do
aplicativo ocorreu em maio, por determinação
da Justiça de Lagarto, no Sergipe.
CARTÃO LOJA
De acordo com levantamento realizado em
todas capitais pelo Serviço de Proteção ao
Crédito - SPC e pela Confederação Nacional
de Dirigentes Lojistas - CNDL mostra que
44,5% dos consumidores possuem cartões de
lojas. Segundo a pesquisa, 46,9% dos
entrevistados que têm cartão adquiriram essa
modalidade de pagamento após receberem
uma oferta do varejista e 38,8% fizeram a
solicitação nas lojas. Para os especialistas do
SPC Brasil e CNDL, a facilidade de conseguir
crédito no cartão de loja deve ser encarada
com receio pelo consumidor. Segundo a
pesquisa, 46,9% dos entrevistados que têm
cartão adquiriram essa modalidade de
pagamento após receberem uma oferta do
varejista e 38,8% fizeram a solicitação nas
lojas. O descontrole financeiro de alguns
brasileiros com o uso do cartão de loja é
confirmado quando se observa que 25,7% dos
que o utilizaram já ficaram com o nome sujo
em algum momento pelo não pagamento das
faturas, sendo que 6,4% ainda estão
negativados.
GREVE
Os servidores dos Institutos de Defesa
Agropecuária (Indea) e de Terras do Estado de
Mato Grosso (Intermat) podem decidir entrar
em 'estado de greve', hoje. A decisão deve ser
tomada durante assembleia geral que acontece
na sede do sindicato e vai reunir os dois
órgãos. A assembleia acontece porque a
paralisação dos servidores do Intermat e Indea
terminou no último dia 30, mas ainda restam
questões graves a resolver, de acordo com o
sindicato. Dentre as principais estão: a não
aceitação do pagamento integral da Revisão
Geral Anual (RGA) por parte da Justiça em
caráter liminar; o Retorno das atividades de
Identificação da Madeira; a precária estrutura
do Indea e; o problema da falta de pagamento
das Diárias nessa autarquia.
CIMENTO EM ALTA
De acordo com a Associação dos
Comerciantes de Materiais de Construção do
Estado de Mato Grosso (Acomac), o aumento
no preço do cimento acumula 7,10% nos
últimos 12 meses. O custo do metro quadrado
em junho subiu em média 5,19%, num
comparativo com o mesmo período de 2015. E
no segundo semestre os índices de aumento
devem subir ainda mais, isso porque as
indústrias anunciaram que o cimento passará a
ser comercializado cerca de 8% mais caro a
partir do mês de agosto.
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PROJETO SNOOP

O trabalho de instalação da novas lousas estão a todo vapor na escola

Lousas brancas estão sendo instaladas na Escola Isabel
Campos fruto de projeto desenvolvido por professores
Da Reportagem

Foto: E.M. Isabel Campos

muito a acontecer e agora
praticamente três meses depois
da exposição às telas foram
rifadas e o dinheiro revertido na
compra das lousas brancas. O
trabalho de instalação da novas
lousas estão a todo vapor na
escola.

Idalci relata que com o
resultado do projeto Snoopy foi
possível a troca da lousa de 5
salas, abolindo de vez o giz, que
acarreta problemas respiratórios
e nas cordas vocais. A troca está
acontecendo nas salas do 1º ao 5º
ano do ensino fundamental I.

ED. FÍSICA & PEDAGOCIA

Inscrições abertas para o Programa
Segundo Tempo – Forças no Esporte
Nataniel Zanferrari

A

5 salas receberam as novas lousas

O

projeto de pintura
Snoopy que foi
desenvolvido pela equipe
de professores e direção da
Escola Municipal Isabel Campos,
com o intuito de arrecadar fundos
para a troca dos quadros negros
por lousas brancas, teve saldo
positivo. Em entrevista ao Jornal
Correio Cacerense, a diretora
Idalci Cristina Rosa, relatou que a
ideia do projeto Snoopy surgiu

após o sucesso na venda de uma
tela para pagar as despesas
veterinárias de uma gatinha
abandonada e de estimação da
escola após ter sido diagnosticada
com câncer.
Assim com a necessidade
da troca dos quadros, seu marido
Edylson Ribeiro, realizou na
escola com os professores um
mutirão para a pintura de novas
telas do Snoopy, tema que foi

escolhido pelos alunos. E no dia
19 de abril foi realizado
exposição das telas no
estacionamento do
Supermercado Juba e em outros
pontos da cidade. Mas não
conseguiram um bom resultado,
assim em conjunto com os alunos
decidiram organizar por sala rifas
das telas.
De acordo com Idalci, o
resultado das rifas não demorou

EDUCAÇÃO

GARRA promove concurso de
bolsas e descontos em Cáceres

Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura (Proec) da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), em parceria
com o Programa Segundo Tempo –
Forças no Esporte (Profesp),
realizado pelo 2º Batalhão de
Fronteira General José Miguel
Lanza (2º BFron) do Exército
Brasileiro, lançaram edital de
seleção simplificado, que estabelece
a data e os procedimentos de
inscrição para preenchimento de
vagas para os cargos de coordenador
pedagógico de núcleo, monitor de
educação física e bolsistas de
extensão para atuarem no Programa.
O processo seletivo destinase a selecionar candidatos para
serem contratados, em caráter
temporário, para o preenchimento de
10 vagas, sendo uma vaga de
professor coordenador em Educação
e Educação Física; uma vaga para
monitor esportivo para acadêmico
do curso de Educação Física da
Unemat; e oito vagas para bolsistas
de extensão, sendo seis vagas para
acadêmicos do curso de Educação
Física e duas para acadêmicos do
curso de Pedagogia da Unemat.
Com carga horária de 20
horas semanais, a bolsa é no valor de

R$ 1.200 para o professor
coordenador, R$ 600 para o monitor
esportivo e R$ 400 para os bolsistas
de extensão. A seleção dos
candidatos será feita através de
análise de currículo e histórico
escolar e entrevista.
As inscrições vão até a
próxima sexta-feira, 22 de julho e
podem ser realizadas das 14 às 17
horas na Proec, na Sede
Administrativa da Unemat.
Os
professores deverão apresentar ficha
de inscrição devidamente
preenchida, carteira de Identidade
ou outro documento oficial com
foto, CPF, diploma de graduação e
pós-graduação (maior título) ou
certificado de conclusão de curso,
Currículo Lattes/CNPq atualizado e
os respectivos documentos que
comprovem a validade do currículo.
O monitor esportivo e
bolsistas de extensão deverão
apresentar ficha de inscrição
devidamente preenchida, carteira de
Identidade ou outro documento
oficial com foto, Currículo
Lattes/CNPq atualizado e OS
respectivos documentos que
comprovem a validade do currículo.
Fica dispensável a entrega do
histórico escolar.
Foto: Divulgação

Da Redação

O

curso pré-vestibular
GARRA promove no
próximo dia 08 de agosto
o concurso de bolsas, a prova
contará com 50 questões
abordando conteúdos do Ensino
Médio, exceto língua estrangeira
e terá a duração de três horas.
Os interessados deverão
se inscrever na sede do Colégio
QI, situado a Rua Antônio
João,76.
A taxa de inscrição é de

R$ 20,00. Você também pode
participar da promoção EU
QUERO ISENÇÃO do Garra
Vestibulares e concorra à isenção
da taxa de inscrição do Concurso
de Bolsa e Descontos para o
semestre 2016/2. Basta acessar
n o
l i n k :
https://www.sorteiefb.com.br/tab
/promocao/572652 e clicar no
botão "Quero participar" O
primeiro colocado ganhará uma
bolsa integral.
Foto: Facebook

Os demais candidatos
receberão descontos de acordo
com a nota de avaliação.
O GARRA oferece o
desconto de R$ 40,00 reais para
quem fizer 10 pontos, R$ 200,00
para 50 pontos, R$ 300,00 para 75
pontos e desconto de R$ 400,00
para 100 pontos.
O resultado do concurso
será divulgado no dia 10 de
agosto. As aulas terão início no
dia 15 de agosto e prosseguem até
4 de novembro, véspera do
Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem).

O processo seletivo destina-se a selecionar candidatos para serem contratados

A taxa de inscrição é de R$ 20,00

Cáceres-MT, quarta-feira 20 de julho de 2016

COTIDIANO
GTA ELETRÔNICA

SENAR-MT realizou treinamento com oficina
de emissão de GTA a Produtores de Cáceres
Assessoria
Foto: Assessoria

Oficina realizada em Cáceres atendeu as expectativas dos produtores

E

ntretanto, de acordo com
levantamento no ano passado,
apenas cerca de 30% das GTAs
para esta finalidade foram emitidas
eletronicamente. Com o objetivo de
capacitar os pecuaristas para usufruir
desta facilidade, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato Grosso
(SENAR-MT) formatou mais uma
oficina inédita sobre emissão de GTA
eletrônica. Desde a semana passada, em
parceria com a FAMATO e o Indea, a
instituição está realizando uma rodada
de palestras e oficinas técnicas sobre o
tema, pela região Oeste do estado.
Para emitir a GTA eletrônica, o
produtor precisa se cadastrar
previamente no Indea, na unidade do
órgão do seu município. Segundo a
médica veterinária do Indea, Flávia
Metelo de Figueiredo, ao realizar o
cadastro, o produtor recebe uma senha
individual para acessar o sistema. "Ele
também pode designar algum técnico ou
colaborador de sua confiança, por

procuração, para acessar o sistema".
Na oficina, com duração de
quatro horas, os participantes aprendem
o passo a passo para a emissão do
documento, que leva em média cinco
minutos. A instrutora credenciada junto
ao SENAR-MT, Mariane Moreno Ferro,
explica que além de emissão da GTA, o
produtor também pode emitir pelo
sistema as taxas de pagamento
obrigatório, como DAR, Fethab, Fabov
e Fesa e também acompanhar a
movimentação do seu rebanho.
"Isso facilita porque o produtor
pode emitir essa GTA de casa, aos finais
de semana, feriados, após o horário de
expediente e não precisa se deslocar até
o Indea para isso”. A instrutora pontua
que a emissão de GTA eletrônica só é
possível para a finalidade abate.
Outras movimentações, como
transferência de animais entre
propriedades e venda de animais vivos,
sejam bovinos, aves, suínos, entre
outros, devem continuar sendo emitidas

nas unidades do Indea".
Para o presidente do Sindicato
Rural de Cáceres, Jeremias Pereira, esta
possibilidade traz ao produtor um
benefício muito grande, pois otimiza o
seu trabalho. "Esta oficina vai auxiliar
muito o produtor nisso, porque na
maioria das vezes pensamos que é algo
complicado e na verdade é muito
simples".
Carlos Mota é contador em
Cáceres e resolveu participar da oficina
para aprender a emitir a GTA eletrônica.
"Temos alguns clientes que moram
afastados da cidade e por isso, temos
procuração para emitir o GTA para eles.
Com esta possibilidade eletrônica,
facilitará ainda mais nosso trabalho".
Elionai Francisco de Souza é
produtor rural em Cáceres. Todo
orgulhoso ele conta que sempre que
pode, participa dos treinamentos e
capacitações oferecidos pelo SENARMT e desta vez não foi diferente. "Eu
não sabia dessa possibilidade de emitir a
GTA pela internet. Isso é bom porque
nos atualiza e facilita o nosso trabalho.
Mais uma vez estou saindo daqui tendo
aprendido algo novo que vai melhorar
minha vida".
A programação conta com uma
palestra, sempre no período noturno, em
que representantes do Sistema
FAMATO/SENAR e do Indea irão
abordar o panorama da pecuária de corte
no Estado. Já a oficina será realizada
sempre no dia seguinte, pela manhã, por
um instrutor credenciado junto ao
SENAR, que ensinará na prática a emitir
a GTA por meio do sistema do Indea.
Os produtores interessados em
participar da capacitação devem
procurar o Sindicato Rural do seu
município para mais informações sobre
local, horários e inscrições. São 20
vagas para cada município. Durante o
evento, uma equipe do Indea irá
cadastrar os produtores no sistema.

DESCUMPRIMENTO

MP Eleitoral no Mato Grosso processa 10 partidos por
descumprir cota feminina em propagandas partidárias
Assessoria

A

Procuradoria Regional
Eleitoral em Mato Grosso
(PRE/MT) ajuizou
representações contra o Partido do
Movimento Democrático Brasileiro
(PMDB), Partido Social Cristão
(PSC), Partido Social da
Democracia Brasileira (PSDB),
Partido Trabalhista Brasileiro
(PTB), Partido Socialista Brasileiro
(PSB), Partido Social Democrático
(PSD), Partido Trabalhista Nacional
(PTN), Solidariedade (SD), Rede
Sustentabilidade (Rede) e contra o
P a r t i d o Ve r d e ( P V ) p o r
descumprimento do tempo mínimo
destinado à participação feminina na
propaganda partidária.
As representações foram
propostas pelo procurador regional
eleitoral em Mato Grosso, Douglas
Guilherme Fernandes, e tramitam no
Tribunal Regional Eleitoral. Os
partidos descumpriram dispositivos
das leis 9.096/95 e 13.165/2015 ao
não reservarem o mínimo de 20% do
tempo total de propaganda do

partido para promover e difundir a
participação da mulher na política.
De acordo com o procurador
regional eleitoral, os dispositivos
referentes à participação feminina na
política são importante ação
afirmativa, destinada a corrigir a
desigualdade histórica verificada no
ambiente político, onde a

participação das mulheres ainda é
frágil, apesar dos avanços
registrados nos últimos anos. Nas
representações, a PRE/MT pede que
seja aplicada a sanção prevista
nesses casos: a perda, no programa
partidário do primeiro semestre de
2017, do equivalente a cinco vezes o
tempo irregularmente utilizado.
Foto: TCE-MT

CÂMARA EM AÇÃO
Por assessorias

Prefeitura explica atraso em projetos
da ZPE na sessão da câmara

A

pós insistentes cobranças feitas pelo vereador Edmilson Campos (Café no Bule),
líder do PSD no Legislativo Cacerense à administração do prefeito Francis Maris
Cruz (PSDB), rompeu o silêncio e encaminhou à Câmara na sessão desta
segunda-feira (18), explicações oficiais a respeito do atraso na conclusão dos projetos
técnicos complementares que estão sob a responsabilidade da Prefeitura, para subsidiar o
projeto de implantação da Zona de Processamento e Exportação de Cáceres por parte do
Governo do Estado, ZPE.
“O nosso deputado doutor Leonardo é parceiro nº 1 da nossa ZPE. O Governo
do Estado também é nosso parceiro. A Câmara de vereadores doou em setembro do ano
passado R$ 200 mil do seu duodécimo para o pagamento desses projetos e até agora a
administração do prefeito Francis não conseguiu concluir o trabalho. Incompetência tem
limites”, desabafa Café no Bule. De acordo com o ofício encaminhado à Câmara, assinado
pelo prefeito Francis Maris Cruz (PSDB), o responsável pela elaboração dos projetos é o
arquiteto Gilberto Guimarães, que, segundo o prefeito, não possui vínculo com a
Prefeitura. Todavia, na medida do possível, a municipalidade está contribuindo para a sua
celeridade, tendo em vista o interesse do município na conclusão dos trabalhos. O
arquiteto Gilberto Guimarães também prestou explicações ao Legislativo por conta das
insistentes cobranças do vereador Edmilson Campos. Segundo o arquiteto, o atraso na
conclusão dos projetos técnicos complementares de acordo com as exigências do
Governo do Estado, através da Secretaria das Cidades (SECID) e da Secretaria do Meio
Ambiente (SEMA), se deve aos inúmeros trabalhos de levantamentos técnicos que
ocorreram durante a execução dos referidos projetos, que não estavam no planejamento
inicial.
Os dois pontos que colaboraram para o atraso na conclusão dos trabalhos são:
levantamento do Plani-altimétrico da área da ZPE até o Rio Paraguai, solicitado pela
SEMA pelo fato de o município de Cáceres não ter rede de esgoto. A segunda exigência é a
elaboração do projeto de sistema de proteção de Descargas Atmosféricas, por causa da
alteração do projeto de reservatório de água, que não incluía a nova caixa d'água metálica,
após o projeto já ter sido aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com as
explicações, até a presente data, todos os projetos já foram encaminhados à Secretaria das
Cidades e já se encontram em processo de aprovação. O que ainda está pendente de
análise é a planilha de custos, que também já foi entregue, que por conta da greve dos
servidores do estado ainda não começou a ser analisada. Café no Bule disse que vai
continuar cobrando uma resposta. “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Vou
continuar cobrando até que essa novela que já dura 20 anos se torne realidade em Cáceres,
pois a ZPE significa a geração de empregos, principalmente para os nossos jovens.
O mais difícil era o dinheiro para a prefeitura pagar pela elaboração dos
projetos. A Câmara, com apoio dos 11 vereadores, resolveu esse problema. Agora é tirar o
pé do chão e finalizar esses projetos” concluiu Café no Bule.
Dois projetos do executivo são retirados de pauta - Após incontáveis idas e vindas o
Executivo Municipal, através do vereador Edmilson Tavares (PR) – líder do prefeito na
Câmara retirou da Casa, nesta segunda-feira (18.07) dois Projetos de Leis considerados
polêmicos e que não tinham pareceres favoráveis da principal comissão permanente do
legislativo que é a CCJ (Comissão de Constituição, Justiça Trabalho e Redação) que tem
como presidente o vereador Félix Alvares (SD) e relator Edmilson Campos (Café no
Bule) – PSD que formam a bancada de oposição do modelo de gestão do prefeito Francis
Maris Cruz (PSDB). A primeira matéria a ser retirada da Câmara, pelo líder do prefeito, é o
Projeto de Lei nº 04 de 22 de janeiro de 2016 que permitia o remanejamento do dinheiro
fruto da arrecadação com a cobrança das tarifas relativas à prestação de serviços de
abastecimento de água e esgoto do município de Cáceres. Também foi retirado da Câmara
o polêmico Projeto de Lei nº 30 do mês de julho de 2015 que tinha por objetivo autorizar o
Poder Público Municipal (Executivo e Legislativo) a atualizar monetariamente os valores
constantes no artigo 23 da Lei Federal 8.666/93, a chamada Lei das Licitações.
No caso da Lei das Licitações o que se pretendia era a flexibilização da
legislação pois iria elevar o limite para compras diretas sem licitação de R$ 8 mil para R$
29 mil e 975 reais. Já para a contratação de obras e serviços de engenharia com dispensa de
licitação o projeto previa a elevação dos atuais R$ 15 mil para R$ 56 mil e 204 reais e para
a modalidade carta convite o valor seria elevado de R$ 150 mil para R$ 562 mil e 045
reais.
“Desde que esse projeto absurdo chegou aqui me posicionei contra, pois quanto
mais controle e fiscalização do gasto do dinheiro público melhor. Nesse caso esse projeto
pretendia justamente o contrário, ou seja, mudar uma lei federal através de uma lei
municipal para se gastar o dinheiro público sem a necessidade de se realizar as licitações
de acordo com as conveniências dos gestores” argumenta Félix Alvares. Para o vereador
Edmilson Campos (Café no Bule) – relator da CCJ o Projeto de Lei que previa o
remanejamento do dinheiro arrecadado com a tarifa d'água também é um absurdo. Para o
vereador, O dinheiro arrecadado com a tarifa d'água, uma das tarifas mais caras do estado,
deve ser aplicado 100% na melhoria dos serviços. Os vereadores Félix Alvares e
Edmilson Campos (Café no Bule) presidente e relator da CCJ respectivamente
comemoram a vitória, pois segundo os dois parlamentares, esses projetos eram
verdadeiros atentados aos interesses da nossa população.

Procurador regional eleitoral Douglas Guilherme Fernandes
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INCONSTITUCIONAL

Diante dessas medidas o documento mencionou que há a “necessidade de se intensificar os mecanismos
de controle e proteção, legais ou administrativos, em prol da preservação dos recursos hídricos”

MPE notifica Governador para que Lei
que altera código ambiental seja vetada
O
Assessoria

Foto: Divulgação

Projeto de Lei, aprovado pela
Assembleia Legislativa,
permite a dispensa de
EIA/RIMA de empreendimento
sucroalcooleiro, bem como flexibiliza a
distância de proteção aos corpos d'água
em razão da atividade industrial.
No documento, o Ministério
Público alerta para a
inconstitucionalidade da referida Lei
aprovada em regime de urgência no dia
12 de julho, por unanimidade pelos
parlamentares, que altera a Lei
Complementar nº 38 de novembro de
1995, referente ao Código Estadual de
Meio Ambiente. Ainda de acordo com o
pedido de veto, não há a menor
viabilidade de se propor uma alteração
legislativa sobre dispositivo que já foi
expressamente declarado
inconstitucional.
“O artigo 1º da PLC 22/2016
perdeu seu efeito desde a declaração de
inconstitucionalidade proferida pelo
Poder Judiciário deste Estado na ADI nº
8203/2009, que julgou que o dispositivo
legal que dispensa EIA/RIMA de
empreendimento sucroalcooleiro viola o
dever objetivo de tutela do meio
ambiente e a norma constitucional
estadual”, traz trecho da notificação.
A alteração da redação da Lei
Complementar buscou suprimir a
expressão “de cana-de-açúcar”,
ampliando a dispensa de EIA/RIMA no
licenciamento de empreendimentos
relacionados à produção de álcool e
açúcar que não ultrapassem capacidade
de moagem anual de determinada

normas editadas, mas que há um limite
não discricionário à sua atuação”.
Na mesma obra, o atual
Procurador-geral do Estado, doutor
Patrick de Araujo Ayala, defende que o
“princípio da proibição ao retrocesso
garante o não retorno aos graus de
proteção já ultrapassados em termos de
direitos fundamentais”.

Editoria

O Ministério Público alerta para a inconstitucionalidade da referida Lei

quantidade, sem especificar o produto. A
mudança beneficia empreendimentos
que produzem álcool e açúcar a partir da
moagem de outros produtos além da
cana, como o milho.
Já em relação ao artigo 2º do
PLC nº 22/2016 que acrescenta o
parágrafo único ao artigo 80 da Lei
Complementar nº 38, de 21 de novembro
de 1995, que visa flexibilizar a proteção
aos corpos d'água quando da localização
de empreendimentos capazes de causar
riscos aos recursos hídricos, o
Ministério Público destaca que essa
medida busca beneficiar um
empreendimento de mineração de
grande porte, que pretende se instalar no

Estado.
Diante dessas medidas o
documento mencionou que há a
“necessidade de se intensificar os
mecanismos de controle e proteção,
legais ou administrativos, em prol da
preservação dos recursos hídricos”.
Em relação a renúncia ao
direito fundamental já conquistado, a
notificação recomendatória cita obra
escrita sobre o princípio da proibição de
retrocesso ambiental, organizado pelos
então senadores Pedro Taques e
Randolfe Rodrigues, onde rechaçam
essa possibilidade ao explicarem que “o
princípio da vedação ao retrocesso não
se constitui em irreversibilidade das

SOBRETAXAÇÃO

CDL de Mirassol impõe nova derrota judicial à prefeitura
Ação é do advogado tributarista Hamilton Lobo M. Filho
Assessoria

Foto: Facebook

Advogado Hamilton Lobo Mendes Filho

M

ais uma vez o CDL de
Mirassol D'Oeste obteve
decisão favorável na justiça
contra a Prefeitura de Mirassol D'Oeste
relativo a cobrança da Taxa de
Localização e/ou Funcionamento do
exercício de 2016. Novamente o CDL de
Mirassol D'Oeste foi representado pelo
advogado tributarista Hamilton Lobo

A notificação foi assinada pelo
Procurador-geral de Justiça, Paulo
Roberto Jorge do Prado; pelo titular da
Procuradoria Especializada em Defesa
Ambiental e da Ordem Urbanística,
procurador de Justiça Luiz Alberto
Esteves Scaloppe e pela promotora de
Justiça, Ana Luiza Ávila Peterlini de
Souza.

Mendes Filho do Escritório Atala &
Lobo Advocacia Empresarial, Eleitoral
e Pública, ajuizando Mandado de
Segurança Coletivo contra ato praticado
pelo Prefeito e Secretario de Finanças de
Mirassol D'Oeste uma vez que todos os
comerciantes da citada cidade foram
notificados para pagar uma Taxa de
Licença pra Localização e/ou

Funcionamento relativo ao ano de 2016,
com aumento expressivo, acima de
qualquer patamar legal previsto na
legislação; o aumento se deu em razão
da utilização da tabela CNAE
(Classificação Nacional das Atividades
Econômicas), além de realizar uma
sobretaxação de 10% sobre atividade
secundária de cada contribuinte na base
de cálculo do referido tributo.
O Juízo de primeiro grau de
Mirassol D'Oeste reconheceu que a
forma de cobrança do tributo é
equivocada e fere o ordenamento
jurídico tributário, bem como
constitucional, determinando a
suspensão da cobrança da Taxa de
Localização e/ou Funcionamento pelo
exercício de 2016 na cidade de Mirassol
D'Oeste.
Segundo o Advogado
Hamilton Lobo Mendes Filho “a forma
de cobrança da Taxa de Localização e/ou
Funcionamento realizada pela
Prefeitura de Mirassol D'Oeste não tem
embasamento legal, além de ser contra a
Constituição Federal e os precedentes do
Supremo Tribunal federal, sendo
acertada a decisão da Magistrada
determinando a suspensão da referida
cobrança.”

MENOR É DETIDA COM DROGA E
MAIS QUATRO VÃO EM CANA
Ao desembarcar na
rodoviária de Várzea Grande,
nesta segunda-feira, uma
adolescente foi detida com
droga amarrada na cintura.
De acordo com a Polícia
Militar, a adolescente de 15
aos, veio de Cáceres em um
ônibus. Ainda foram detidos
quatro homens que faziam
acompanhamento a
adolescente em um
gol.
Segundo a PM o esquema foi desmantelado por denúncia anônima seguida
de investigação policial. A adolescente portava carteira de identidade falsa,
com data de nascimento alterada para se passar por maior. Ela recebeu a
quantia de R$ 500 pelo transporte da droga, ainda foram apreendidos
cartões de banco. Os homens que seguiam o ônibus confessaram que
estavam dando a apoio a adolescente. Além da menor, foram presos
Michael Ramos da Silva, André Luis Macedo de Oliveira, Thiago Jara
Barbosa e Bruno Diogo da Silva Rondon. De acordo com a Polícia os
homens devem responder por corrupção de menores, tráfico de drogas e
falsidade ideológica. Todos foram encaminhados a Central de Flagrantes,
para providências que o caso requer. (Foto: PM-MT)
PM RECUPERA MOTO ROUBADA
EM ASSALTO A MÃO ARMADA
Por volta das 22 horas de
segunda-feira R.R.B de 24
anos, acionou o 190
narrando os fato de roubo da
sua moto no Bairro Jardim
Paraíso. A GU rapidamente
compareceu e colheu as
informações detalhadas pela
vítima, que explicou aos
policias que estava saindo
de sua residência em sua
moto Yamaha Fazer, placa
QBN 3723, quando
repentinamente dois indivíduos em uma moto honra de cor prata, ambos de
capacete com viseira escura, anunciaram o assalto com revólver em punho,
mandando que ele entregasse a chave da moto. A vítima se negou entregar e
os dois homens deram dois tiros na calçada e miraram a arma na cabeça da
vítima que entregou a chave. De acordo com informações da vítima o
suspeito em sua moto saiu em disparada sentido o antigo frigorífico. Após
as informações a GU saiu a procura dos meliantes e da moto. Já na manhã
de terça-feira em rondas pelo Bairro Rodeio encontraram a moto
abandonada em uma rua de terra. Em seguida rebocaram a moro até o CISC
para as providências. (Foto: Ilustrativa)
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ESTIAGEM

Seis municípios decretam situação de
emergência por estiagem em Mato Grosso
Larissa Malheiros

Foto: Ilustrativa

Decreto de situação de emergência foi emitido por seis cidades mato-grossenses

A

Secretaria de Estado das
Cidades, por meio da
Secretaria Adjunta de
Proteção e Defesa Civil, auxiliou
seis municípios a decretarem
situação de emergência por
estiagem no início de julho.
A falta de chuva nessas
regiões tem causado prejuízos aos
produtores rurais e também à
população local.
O decreto de situação de
emergência foi emitido pelos
municípios de Querência (a 945
km de Cuiabá), Água Boa (a 739
km de Cuiabá), Canarana (a 823

km de Cuiabá), Novo São
Joaquim (a 339 km de Cuiabá)
,Guiratinga (a 347 km de Cuiabá)
e Cláudia (a 620 km de Cuiabá).
Com isso, a equipe da
Coordenadoria de Resposta e
Reconstrução da Defesa Civil
levanta in loco as perdas,
avaliando se atingem os índices
para o decreto.
As equipes ainda ajudam
os municípios nos processos de
captação de recursos e auxílio
humanitário junto ao Estado e
Governo Federal. “Estamos em
busca da complementação de

relatórios e laudos técnicos a
serem encaminhados aos órgãos
de defesa estadual e nacional, a
partir da decretação de situação de
emergência do executivo
municipal”, explica o
coordenador do trabalho,
Benedito de Araújo Gomes.
Outras regiões também
passam pelo sofrimento da seca,
mas ainda não fizeram a
solicitação para intervenção da
Defesa Civil Estadual. Entretanto,
a equipe segue percorrendo
algumas regiões que sofrem com a
estiagem.
A Defesa Civil orienta aos
municípios que no caso de
situações de emergência,
encaminhem um ofício
solicitando a visita dos técnicos
para auxiliar na decretação de
emergência e demais processos
necessários.
O decreto de situação de
emergência é emitido pelo
executivo do município,
homologado pelo Governo do
Estado e tem validade de 90 dias,
podendo ser prorrogado por mais
90.
Cerca de 20 municípios
receberam este ano a visita da
equipe da Secid devido à situação
precária ocasionada pelas chuvas
intensas e estiagem.

ESCALA MÊS JULHO / 2016 “MÉDICOS”
Dias

Dias

MATUTINO:

VESPERTINO:

NOTURNO:

Mês

Sem

das 07:00 às 13:00 hs

das 13:00 às 19:00 hs

das 19:00 às 07:00 hs

01/07/16 SEX

MARCO ANT/THIAGO/MARCIO

OTAVIO/MARCOS C./THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

02/07/16 SAB

DANILA/MARCO ANT/MARCIO

DANILA/MARCIO/JOZIANE

DANILA/KATIA/MARCIO

03/07/16 DOM

KATIA/JOZIANE/THIAGO

KATIA/JOZIANE/THIAGO

RENATA/THIAGO/NAYARA

04/07/16 SEG

MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO

05/07/16 TER

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

06/07/16 QUA

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

OTAVIO/DEBORA/JOZIANE

GILDO/RENATA/RAFAEL

07/07/16 QUI

MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL

OTAVIO/GILDO/RAFAEL

OTAVIO/MARCOS C/GILDO

08/07/16 SEX

MARCO ANT/THIAGO/MARCIO

OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

09/07/16 SAB

DANILA/MARCO ANT/MARCIO

DANILA/DEBORA/JOZIANE

DANILA/MARCIO/KATIA

10/07/16 DOM

KATIA/JOZIANE/DANILA

KATIA/JOZIANE/THIAGO

RAFAEL/JOZIANE/THIAGO

11/07/16 SEG

MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO

12/07/16 TER

MARCO ANT/MARCIOGILDO

MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

13/07/16 QUA

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

OTAVIO/DEBORA/JOZIANE

GILDO/RENATA/RAFAEL

14/07/16 QUI

MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL

OTAVIO/GILDO/RAFAEL

OTAVIO/MARCOS C/GILDO

15/07/16 SEX

MARCO ANT/THIAGO/MARCIO

OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

16/07/16 SAB

DANILA/MARCO ANT/MARCIO

DANILA/MARCIO/THIAGO

DANILA/MARCIO/KATIA

17/07/16 DOM

KATIA/JOZIANE/THIAGO

KATIA/JOZIANE/THIAGO

RENATA/THIAGO/JOAZIANE

18/07/16 SEG

MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO

19/07/16 TER

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

20/07/16 QUA

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

OTAVIO/DEBORA/JOZIANE

GILDO/RENATA/RAFAEL

21/07/16 QUI

MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL

OTAVIO/GILDO/RAFAEL

OTAVIO/MARCOS C/GILDO

22/07/16 SEX

MARCO ANT/THIAGO/MARCIO

OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

23/07/16 SAB

DANILAMARCO ANT/MARCIO

DANILA/MARCIO/THIAGO

DANILA/OTAVIO/KATIA

24/07/16 DOM

KATIA/JOZIANE/THIAGO

KATIA/JOAZIANE/THIAGO

RAFAEL/JOZIANE/NAYARA

25/07/16 SEG

MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO

26/07/16 TER

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

27/07/16 QUA

MARCO ANT/MARCIO/GILDO

OTAVIO/DEBORA/JOZIANE

GILDO/RENATA/RAFAEL

28/07/16 QUI

MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL

OTAVIO/GILDO/RAFAEL

OTAVIO/MARCOS C/GILDO

29/07/16 SEX

MARCO ANT/THIAGO/MARCIO

OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

30/07/16 SAB

DANILA/MARCO ANT/MARCIO

DANILA/MARCIO/THIAGO

31/07/16 DOM

KATIA/JOZIANE/THIAGO

KATIA/JOZIANE/THIAGO

MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

DANILA/MARCIO/KATIA

RENATA/THIAGO/NAYARA

AGRICULTURA

Uso do correntão
é liberado em MT
Assessoria

Foto: Divulgação

A

Federação da Agricultura
e Pecuária de Mato
Grosso (Famato) e o setor
produtivo se reuniram inúmeras
vezes com o governo do Estado
para discutir alteração da redação
de diversos dispositivos do
Decreto 420/2016, que dispõe
sobre o Cadastro Ambiental Rural
(CAR), Regularização Ambiental
de imóveis rurais e a implantação
do Programa de Regularização
Ambiental (PRA) em Mato
Grosso.
Um dos dispositivos
questionados pela Famato foi o
artigo 68, que trata da proibição do
'correntão' para supressão de
vegetação nativa do uso
alternativo do solo em Mato
Grosso, configurando crime
ambiental.
Em resposta a esse
trabalho, foi publicado no dia 07
de julho o Decreto Legislativo nº
49, de autoria do Deputado
Estadual Dilmar Dal Bosco, que
suspende os efeitos do artigo 68,
liberando o 'correntão' para
abertura de áreas em Mato Grosso,
mediante autorização de
desmatamento da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente (Sema).
De acordo com a analista
de Meio Ambiente da Famato,
Lucélia Avi, sem o uso do

Essa trajetória é celebrada graças ao trabalho dos produtores rurais e dos colaboradores

implemento agrícola, a atividade
fica inviabilizada. Além da
utilização para supressão de
vegetação nativa em áreas
autorizadas, ele é utilizado para
limpeza de áreas e pastagens e
nivelamento do solo para
atividade agrícola.
A Famato, entidade de
classe que representa 90
Sindicatos Rurais de Mato
Grosso, completou 50 anos no dia
16 de dezembro de 2015. Ao longo
dessas cinco décadas levantou

diversas bandeiras em prol do
produtor.
Lidera o Sistema Famato,
composto pela Famato, Sindicatos
Rurais, Senar-MT e o Imea. Essa
trajetória é celebrada graças ao
trabalho dos produtores rurais e
dos colaboradores.
A companhem nos s as
redes sociais pelo
www.facebook.com/sistemafama
to e @sistemafamato (instagram e
twitter) #Famato50anos.

Jornal
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Em primeiro treino na Granja Comary, técnico Rogério Micale começa a tentar dar sua
cara moderna à equipe, com Neymar, cobrança por equilíbrio e investimento no drible

Fitas, cones, inversões e goleiros que
usam pés: Brasil inicia busca pelo ouro
Globo Esporte

Foto: Lucas Figueiredo / MoWA Press

O

gramado da Granja
Comary amanheceu com
pequenos cones amarelos
e laranjas formando desenhos
geométricos curiosos, linhas
pontilhadas cruzando as
tradicionais marcações, fitas
paralelas e próximas à linha da
grande área. A “decoração” serve
a Rogério Micale, que desde o
primeiro dia de treinos quer dar a
sua cara à seleção olímpica de
futebol masculino do Brasil.
– As marcações auxiliam
nos treinamentos, vamos
trabalhar com assimilação mais
rápida do atleta, treinos
setorizados para entenderem bem
o que precisam fazer em cada
setor, que caminhos eles podem
trilhar.
Essa demarcação dá uma
noção muito clara dos momentos
de um jogo, ofensivos e
defensivos, de onde vamos tentar
recuperar a posse de bola. Elas
trazem uma didática melhor –
afirmou Micale.

Com os desfalques de
Marquinhos (se apresenta na
quinta-feira), Renato Augusto (só
chegará no dia 27, já em Goiânia,
para o amistoso do dia 30),
Douglas Santos (jogou na
segunda-feira à noite, portanto
ficou na academia) e Rafinha
(está em fase final de recuperação
de uma lesão na coxa), a
comissão técnica teve o reforço
de sete garotos das seleções de
base para conseguir trabalhar
pela primeira vez na tarde de
terça.
Micale usou um quadro
para dar instruções no centro do
gramado. Inicialmente, os
jogadores de linha trocaram
passes em espaço curto, enquanto
os goleiros usavam os pés.
Fernando Prass e Uilson,
reforçados por Daniel Fuzato, do
Palmeiras, tinham que sair
jogando, de um para o outro, com
bola no chão e pelo alto.
Uma exigência no futebol
que cada vez mais tem goleiros

que passam com precisão.
Logo depois, eles foram
integrados à atividade com os
demais. As fitas paralelas à
grande área e as linhas
pontilhadas paralelas às linhas
laterais delimitavam o espaço –
menor do que o campo normal,
claro – em que os times
precisavam fazer a bola rodar, de
um lado para outro.
As fitas mudaram de
lugar. Em cada lado do campo,
quadrados. Uma outra foi
esticada no centro do campo, só
que vertical, paralela às linhas
laterais. As inversões de jogo
para encontrar atletas abertos
eram a meta final. Micale aposta
muito nesse tipo de lance, para,
durante a Olimpíada, apoiar-se no
drible, no mano a mano de seus
homens de frente contra os
marcadores.
Nessa etapa, Micale
dividiu times, mas isso não dá
garantias de titulares, em razão
dos desfalques. William, Rodrigo

NA TURQUIA

Atletas de MT conquistam três
medalhas no Mundial Escolar

Rogério Micale orienta jogadores com auxílio de quadro no meio do campo

Caio, Marquinhos, Luan Garcia e
Zeca; Rodrigo Dourado, Thiago
Maia e Felipe Anderson; Gabriel
Jesus, Gabriel e Neymar. Esses
ficaram de um lado, com os
gremistas Walace, Luan e os
meninos da sub-20 de outro.
O técnico conseguiu fazer
um treino até mesmo com apenas
quatro jogadores de linha no
campo. Rodrigo Caio e Luan
tinham que inverter longamente
até que a bola chegasse aos
quadrados formados nas laterais
do campo. Mais um ensaio de

busca daquele setor, que, na visão
de Micale, pode decidir jogos e
medalhas.
Os goleiros, que já
haviam treinado pela manhã,
foram os últimos a sair do campo.
Foram os que mais treinaram.
Nesta quarta-feira, em dois
períodos, a seleção voltará ao
gramado, à espera de novas
orientações do técnico, que tem a
missão de formar um time com
conceitos modernos e futebol
capaz de conquistar a medalha de
ouro.

Globo Esporte

C

inco atletas de Sorriso
(399 km de Cuiabá)
d i s p u t a r a m a

Gymnasiade (Mundial Escolar de
Atletismo), na Turquia, pela
delegação brasileira de atletismo.
Foto: Divulgação/FAMT

Fabiely Samira - Atletismo MT

Cáceres-MT, quarta-feira 20 de julho de 2016

Mirielli Estaili da Silva
conquistou a medalha de ouro no
salto triplo com a marca de 13.01
metros, quinta melhor marca do
mundo em 2016.
Atualmente Mirielli
lidera o ranking nacional sub-18.
Além do ouro com
Mirielli, o atletismo de Mato
grosso conquistou duas medalhas
d e b r o n z e c o m Ta i n a r a
Gonçalves no 100 metros com
barreiras e com Fabielle Samira
no lançamento de dardos.
O treinador Marcos
Vieira também foi até a Turquia
acompanhar a delegação
brasileira nesta edição da
Gymnasiade.
As disputas da
Gymnasiade 2016 seguem até o
próximo domingo na cidade de
Trabzon, na Turquia.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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***************************
Nosso alô mais que especial ao amigo Demis Rogério
que participou do evento Cross Urbano Caixa na
Arena Pantanal e já está de malas prontas para
trabalhar como voluntário durante as olimpíadas,
lembrando que ele representou nossa cidade no
revezamento da tocha olímpica. Sucessos!

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

By Rosane Michels

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

Esotérico
A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio e
chega em tensão com Urano
indicando dias de maior
tensão e envolvimento com
um projeto profissional ou
planos de carreira. É possível
que você finalize um projeto que trará
algumas mudanças significativas em sua
carreira. Procure não se deixar levar pelo
impulso ou nervosismo.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando dias de mudanças
relacionadas ao âmbito
doméstico. Pode ser uma
reforma, a mudança na
decoração, a chegada ou partida de um filho
e ainda a compra ou venda de um imóvel.
Este é um momento de finalização de um
ciclo e o sutil início de outro. Fique atento
aos sinais.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando dias de finalização
de um projeto de médio
prazo, que pode começar a ser
colocado em prática em
poucos dias. O contato com uma empresa ou
pessoa estrangeira pode ser definitivo para o
andamento do projeto. Uma nova rotina,
mais voltada para o Sagrado, pode
estabelecer-se.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando dias de intenso
movimento e possibilidade de
aumento da ansiedade. Procure
manter-se equilibrado diante
dos imprevistos, que
certamente chegarão. O momento pode
envolver a chegada de um novo projeto de
trabalho ou a possibilidade de assinatura de
um novo contrato.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
deixando você mais fechado,
introspectivo e voltado para o
seu mundo emocional. Suas
emoções estarão à flor da
pele. O momento pode envolver a
finalização de um projeto em sociedade, que
envolve muito dinheiro. Procure não se
deixar levar pelas emoções. Seja racional.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando dias em que a
necessidade de controlar seus
gastos, torna-se mais
evidente. O momento pode envolver o
adiamento de um pagamento ou, pelo
contrário, a saída definitiva de uma crise que
se arrasta há muito tempo. De uma maneira
ou de outra, os dias pedem comedimento nos
gastos.

A lua entra em sua fase
Cheia no signo de
Capricórnio movimentando
intensamente seus
relacionamentos pessoais
ou profissionais. O momento pode
envolver tensão e mudanças, mas serão
rápidas e repentinas, direcionando uma
sociedade ou parceria. Alguns pingos nos
is, podem ser colocados em um namoro.

A lua entra em sua fase Cheia
em seu signo tornando suas
emoções mais intensas e à flor
da pele. O momento pode
envolver a tomada de uma
decisão radical, como um
rompimento, em sua vida pessoal ou
profissional. Procure refletir, antes de
qualquer decisão definitiva. O momento
pede maior racionalidade e equilíbrio.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando uma rotina intensa
nos próximos dias,
especialmente no trabalho. O
momento pode indicar a
finalização ou o ponto máximo de um
projeto. Os cuidados com a saúde devem ser
redobrados, pois seu campo de energias
estará vibrando com mais força e
desequilíbrio.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
deixando você mais fechado,
introspectivo e decidido a
encerrar uma fase de vida, que
envolve pessoas que não fazem
mais sentido em sua vida. O
momento envolve reflexão profunda e suas
emoções estarão à flor da pele. Questões
relacionadas a um passado mal resolvido
ficam para trás.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
indicando dias de maior
movimento e intensidade em
sua vida social. Você estará
mais aberto e agitado, mais voltado para os
amigos ou para o seu amor. Um romance
que começou há pouco tempo pode passar
por um momento de tensão. Procure
manter-se equilibrado.

A lua entra em sua fase Cheia
no signo de Capricórnio
deixando você mais sociável
e aberto para novas amizades,
que se aproximarão com mais
facilidade. O momento pode
envolver a finalização de um projeto em
equipe, ou a mudança em uma equipe de
trabalho que você faz parte. Um contrato
pode precisar de reavaliações.

Nosso Bom Dia hoje vai para a elegante Tassiane
Aparecida M. Passos, recepcionista do Sindicato dos
Servidores Públicos Municipais, que atende a todos
com muito carinho e simpatia e todas as manhãs lê o
nosso jornal. Desejamos a você uma excelente
quarta-feira extensivo a toda equipe do SSPM.

Flores multicoloridas para a encantadora Monyke
Mendes, acadêmica de medicina da Unemat que
conquista com seu jeito meigo e educado de ser.
Que seu futuro seja brilhante como teu sorriso.
Beijinhos!

Sempre em busca de inovações para deixar as
mulheres ainda mais lindas, a cabeleireira Karla
Cristina não perde tempo em se capacitar e aprender
novas técnicas. É isso aí Karlinha uma profissional
de gabarito presa por qualidade e aprendizado.
Sucessos!
Destaque especial aos
policiais que integram
o GAT - Grupo de
Apoio Tático da
Polícia Militar, eles
que receberam da
Câmara de Vereadores
Moção de Aplausos
p e l o s re l e v a n t e s
trabalhos prestados a
p o p u l a ç ã o .
Parabenizamos a
todos os policiais que
cumprem com
honradez a missão de
cuidar da segurança
da cidade. Nosso
carinho e respeito.

