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Afinando a viola no cebolão, o 
violão no diapasão, limpando a goela com 
aquele halls preto, 3, 2, 1: gravando, que 
hoje a vinheta é especial, dedicada aos 
discípulos de Euterpe, os músicos, entre os 
quais tamo-junto, como dizem os jovens, 
afinal, graças à nossa padroeira Santa 
Cecília, a sexta feira 22 de novembro é toda 
nossa, e Viva o Dia do Músico. 

Assim como de zero a nove se faz 
qualquer operação matemática, de dó a si, se 
faz qualquer musica, claro,que aqui, não nos 
referimos àquelas de uma nota só, o tal rap, 
que pode até ser arte, mas musical, nunca, 
pois a musica se distingue pela sequência 
melódica e escrever o rap num pentagrama é 
realmente uma missão impossível, 
convenhamos. 

Musica, lembra Musa, a nossa, 
Euterpe, filha de Zeus e Mnemosia, que fez 
dupla com Apolo, Deus do Sol e da música, 
para louvar as vitórias dos outros deuses, 
com uma coroa de flores à cabeça e uma 
flauta entre as mãos.  Lendas a parte, a 
História Universal da música, segundo 
Roland de Candé nos propõe a seguinte 
sequência aproximada de eventos: 
Antropóides do terciário, batidas com 
bastões, percussão corporal e objetos 
entrechocados; Hominídeos do paleolítico 
inferior, gritos e imitação de sons da 
natureza. 

P a l e o l í t i c o  M é d i o ,  
desenvolvimento do controle da altura, 
intensidade e timbre da voz, à medida que as 
demais funções cognitivas se desenvolviam, 
culminando com o surgimento do homo 
sapiens por volta de 70.000 a 50.000 anos 
atrás. Segue a fila e cerca de 40.000 anos 
atrás,a criação dos primeiros instrumentos 
musicais para imitar os sons da natureza. 

Dessa data a aproximadamente 
9.000 a.C, a criação de instrumentos mais 
controláveis, feitos de pedra, madeira e 
ossos: xilofones, litofones, tambores de 
tronco e flautas; membranofones e 
cordofones, primeiros instrumentos 

afináveis. Com o desenvolvimento 
da metalurgia, cerca de 5.000 a.C, surgem os 
instrumentos de cobre e bronze, que 
permitem a execução mais sofisticada e as 
primeiras civilizações musicais com 
sistemas próprios (escalas e harmonia). 

Passando nesta viagem, pela 
Grécia, onde a música funcionava como 
uma forma de estarem mais próximos das 
divindades, um caminho para a perfeição, 
chegamos à Roma, onde a música foi 
influenciada pela guerra e para cantar hinos 
em rituais sagrados; Pausa,... e paramos no 
Egito, onde acreditavam na origem divina 
da música, que ela estava relacionada a culto 
aos deuses. 

No embalo de Pégaso,voamos ao 
século XX, quando a musica trouxe nova 
liberdade e maior experimentação com 
novos gêneros musicais e formas que 
desafiaram os dogmas de períodos 

anteriores. 
A invenção e disseminação dos 

instrumentos musicais eletrônicos e do 
sintetizador em meados do século 
revolucionaram a música popular e 
aceleraram as novas formas de música. 

Os sons de diferentes continentes 
começaram a se exibir, enriquecendo ainda 
mais a cultura da música e mesclados, os 
batuques africanos, a abrasante salsa 
caribeña, a moda caipira lusitana moldada 
pelos capiaus brasilíndios, e tantas outras 
em casamentos de acordes, ritmos, vestindo 
letras afins, chegamos nesta miscelânea 
divina de musicas, a alma cantante de Sua 
Excelência, o Músico. 

Concluindo, ratificamos aqui a 
saudação à todos os músicos de Cáceres, 
num brinde à Euterpe, pela nossa data e que 
Santa Cecília nos abençoe, com as graças do 
bom Deus, Bom Dia!       

O silêncio tem voz, e ela se faz ecoar. 
Quase como um grito no meio da mata fechada. 
Quando criança, com uma funda ou estilingue em 
uma das mãos, em meio a matos e árvores 
encorpadas, por vezes, gritaram e, depois, 
esperavam para ouvir os próprios ecos. Chegavam 
a disputar qual deles tinha o eco mais forte e mais 
longo. O perdedor, como sempre, tornava-se 
vítima de gozação e piadas. Aliás, entre a gurizada, 
qualquer coisa era motivo para caçoadas. 

E se o caçoado se enfurecesse, aí era pior, 
uma vez que a situação se estendia por horas, e 
muitas vezes por dias. Talvez, leitor (a), tenha se 
deliciado também de tal brincadeira. Brincou-se? 
Se a resposta for sim, igualmente tem saudosas 
recordações de uma época que se foi, e, 
infelizmente, jamais voltará. A não ser como 
lembranças, revividas tão logo se abre o baú da 
memória.

Baú abarrotado. Revisitá-lo é uma 
viagem. Viagem atemporal. E quem a realiza, 
sente-se de pertinho as imagens pretéritas e se vê 
embriagado por elas, tendo a sensação de ouvir os 
antigos sons, cânticos dos pássaros, risadas e gritos 
dos companheiros, ainda que taciturnamente. Isto 
é revelador. Revela algo que se trazia guardado a 
sete chaves.  

Não são diferentes com determinados 
comportamentos. Estes são mantidos bem no 
fundo do porão, especialmente quando se vive em 

um ambiente monitorado pelo chamado 
politicamente correto. Na ausência deste ambiente, 
gente que se apresentava de um jeito, 
esforçadamente “tolerante” e “pacífico”, parece 
liberta e se solta sem receios, despido de quaisquer 
inibições ou ressentimentos. 

As atitudes, outrora escondidas, afloram-
se, ocupam os espaços, e se multiplicam, pois se 
somam aos que já se encontravam visíveis, cujos 
ecos quase não se podiam ouvir, embora fossem 
perceptíveis. E, agora, realçam gigantescamente. 
Tudo sob um “novo” signo, uma “nova” e “velha” 
melodia, que se ouve ao longe, ecoada por todos os 
cantos do país. O que era tido como doença, volta-
se como remédio. “Como pode?” Indagaria 
alguém boquiaberto e assustado. “Não pode”, diria 
outro, tanto ou mais dubitativo. “Enganam-se” – 
responde um terceiro. “O passado nunca foi, o 
passado continua”, ressoava uma voz na 
Constituinte de 1946. “É esse passado que vira e 
mexe vem nos assombrar, não como mérito e sim 
tal como fantasma perdido, sem rumo certo” – 
escreveu Lilia Moritz Schwarcz, logo após citar o 
referido constituinte, em seu livro “sobre o 
autoritarismo brasileiro”. 

Nada é novo. Tudo é antigo. Apenas se 
encontrava taciturno dentro de muitas pessoas. 
Estas os escondiam, mesmo que fossem traídas 
pelas atitudes de exclusão. Excluíam e excluem 
quem elas consideravam, e consideram inferiores, 
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Olá colegas Tera Sampaio, Carlinhos 
Zoom, Tolloti, Santos e Amarildo, 
Pescuma, Vereador Jerônimo, Adão da 
Harpa, Cavani,  Maestro Erizane Mota e 
demais músicos e compositores, gente que 
canta na noite, que toca por hobby,  metais, 
cordas ou percussão, hoje é o Dia do 
Músico, nosso dia e a gente quer aqui 
registrar em clave de Sol-Maior, aquele 
abraço sem manjericão à todos pela 
efeméride. Que Santa Cecília nos proteja 
contra as tais canetas azuis, Xô, que musica 
é a linguagem dos anjos.  

Até 30 de novembro o processo de 
internalização do Aeroporto Marechal 
Rondon, de Várzea Grande, deve estar 
concluído,conforme garantia do secretário 
Nacional de Aviação Civil, Ronei 
Glanzmann na última terça-feira (19).  
Segundo dizem, a medida possibilitará a 
abertura de operações aéreas para países 
sul-americanos e a gente fica aqui a meditar 
com os botões,que se rótulo valesse, o 
nosso Internacional Nelson Dantas, teria 
decolado e pelo que consta, só urubus 
aterrisam ali.

O líder da bancada federal de Mato Grosso, 
deputado Neri Geller, deu um “recado” 
claro e direto para Baleia Rossi, o autor da 
PEC 45, que institui a Reforma Tributária. 
Geller disse que se o texto levado a 
Plenár io  es tabelecer  taxação ao  
agronegócio, a matéria não passa. 
Trocando em miúdos, se for pra taxar 
pobre, ótimo, já figurão, não pode pagar, o 
deputado se revela um autentico defensor 
dos grandes, apesar de votado pelos 
humildes.  

A senadora Selma Arruda, relatora de uma 
Proposta de Emenda à Constituição que 
tramita no Senado sobre a prisão em 
segunda instância, rebateu colegas de 
Parlamento que são contrários ao tema na 
Casa. Na tribuna, a parlamentar mato-
grossense lembrou das manifestações 
populares em apoio ao projeto e informou 
que seguirá adiante com o tramite da 
matéria na Casa. Pelo divulgado na grande 
imprensa, meia duzia de gatos pingados 
foram às ruas em defesa da Pec, o resto é 
balela de uma ex-juíza cassada em 1ª 
instância. Será que a senadora sabia que o 
condenado Carlos Augusto de Almeida 
Ramos ,  o  Car l inhos  Cachoe i ra ,  
sentenciado a mais de 45 anos de prisão, 
cumpre as penas fazendo turismo?

O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-
SP) quebrou na terça-feira (19) a placa de 
uma exposição da Câmara que exibia o 
desenho de um policial com revólver na 
mão e um jovem caído no chão com o título 
"O genocídio da população negra". O 
parlamentar afirmou que fez o seu 
"protesto em cima do protesto deles" por 
considerar a imagem um "crime contra as 
instituições". Acontece, que o quadro 
estava na casa do povo e o deputado como 
empregado do povo jamais poderia quebrar 
algo.  Cadê o Conselho de Ética? SMJ, é 
caso de expulsão do deputado!

abaixo de si mesmas, ainda que 
carregassem a bíblia debaixo dos braços, ou 
tivessem acabados de sair da igreja.

Outro dia, bem recentemente, em um bar, 
uma pessoa foi barbaramente espancada, depois 
assassinada, apenas porque fora identificada como 
homossexual. Em oportunidade distinta, Estado 
também distinto, uma mulher foi violentada, e 
outras tantas espancadas e mortas. Cenas que se 
repetem com frequência, assim como as de 
mendigos sendo escorraçados e mortos. As 
a g r e s s õ e s  c o m  p a l a v r a s  a u m e n t a m  
consideravelmente. 

Vive-se em um ambiente hostilizado. 
Sociedade anestesiada.  E, estranhamente, há 
quem estufavam o peito, como fazem agora, para 
defenderem a meritocracia. “Como fazer valer-se 
isto, se a desigualdade social ainda é reinante no 
país?” E, deste modo, uma parcela maiúscula da 
população fica muito distante das oportunidades. 
Mas, a “nova” toada espalha e toma conta do salão 
de dança, cuja entrada só se destina aos de 
posicionamento de “direita” ou quem se contenta a 
ser tão somente platéia, não aos que se recusam a 
bajular os “novos donos do poder”, aqueles, os 
quais levam a pecha de “esquerdopata”.  Ecoa-se. 
É isto.  
***___Lourembergue Alves é professor 
universitário e analista político. E-mail: 
Lou.alves@uol.com.br

O Grito em Silêncio

Discípulos de Euterpe
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 novela dos donos do 
pedaço, os políticos no que Ase refere a votação do PL 

lançado pelo poder executivo de 
Cáceres atinente ao empréstimo de 
R$ 129,7 milhões, junto a Caixa 
Econômica Federal, destinados ao 
pacotaço de saneamento básico, 
leia-se expansão da rede coletora 
de esgotos com implantação de 
ETE's, (estações de Tratamento de 
Esgoto), continua sem um gran-
finale, segundo alguns vereadores, 
devido a falta de pareceres da 
Comissão de Indústria Comércio e 
Meio Ambiente, no legislativo e 
que teria sido o motivo do 
adiamento da votação.

T u d o  c a m i n h a v a  
normalmente, com a votação do 
p a r e c e r  d a  C o m i s s ã o  d e  
Constituição e Justiça pelos 
vereadores, por 8 votos favoráveis 
contra 6, maioria portanto, quando 
foi observada a ausência dos 
pareceres da Comissão de 
Indústria Comércio e Meio 
Ambiente.

A questão foi suscitada 
pelo vereador Cesare Pastorello, 
que arguiu como ilegal a votação, 
se levada à Mesa Diretora, 
sugerindo que para evitar a 
eventual falha, passível de 

F e r r e i r a  e  C l a u d i o  
Henrique Donatoni. Vereadores 
favoráveis: Valter Zacarkim, Elza 
Bastos, Wagner Barone, Alvasir 
Alencar, Domingos dos Santos, 
Jerônimo Gonçalves, Dênis 
Maciel e Creude Castrillon.

A opos ição  a lega  a  
incapacidade do município em 
contrair este endividamento, fato 
que poderia comprometer gestões 
futuras, além dos recursos do 

comprometer lá adiante, os 
tramites da ação, os pares 
f a v o r á v e i s  à  a p r o v a ç ã o ,  
decidissem pedir a direção da Casa 
para que na próxima sessão com os 
pareceres pendentes sanados, o 
projeto fosse pautado para 
votação.

Contrários a aprovação do 
PL, os vereadores: Cesare 
Pastorello; Rosinei Neves; José 
Eduardo Torres; Valdeníria Dutra 

de Indústria Comércio e 
Meio Ambiente, a documentação 
n e c e s s á r i a  e x p e d i d a  p e l a  
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, a fim de que na próxima 
ordinária do legislativo, os 
vereadores não possam mais 
alegar falhas e ou omissões na 
justificativa de seus pareceres. A 
expectativa é que na próxima 
segunda feira, 25, o projeto seja 
votado em plenário.

FPM, colocados como aval 
de pagamento à CEF. Que o gestor 
municipal deveria articular 
alternativas de financiamentos 
junto à instituições nacionais, 
internacionais, quiçá, via emendas 
parlamentares, na viabilização dos 
recursos junto a União.

Diante do impasse na 
última sessão, a diretoria de Águas 
do Pantanal, providenciou e já fez 
chegar aos membros da Comissão 

vitima ter sido torturada 
antes de ser executada por asfixia, 
(havia um fio de nylon em seu 
pescoço). A polícia informou ainda 
que após a identificação de 
Edivaldo, parte da família foi 
ouvida na delegacia e disseram não 
ter ideia quem seja o autor ou 
autores desse bárbaro crime.

"Não tínhamos contato 
com ele (Edivaldo), pois, grande 
parte da família mora em Cuiabá e 
desde a separação dos nossos pais 
o mesmo morava na rua e não 
mandava notícias, tivemos uma 
vida sofrida, estamos muito tristes 
com esse acontecimento", disse 
uma das irmãs. 

O delegado agora espera 
identificar o autor e motivos do 
crime.

 polícia civil de Cáceres 
divulgou na tarde da última Aterça-feira, 19, a identidade 

da vítima encontrada morta com 
requintes de tortura, as margens do 
Rio Paraguai, mas precisamente na 
Rua Valência, no Bairro Jardim 
Imperial, na manhã do dia 14, cujo 
corpo, foi encontrado com pernas 
amputadas e cabeça enrolada em 
saco plástico.

Conforme a Polícia Civil, 
t r a t a - s e  d e  E d i v a l d o  d o  
N a s c i m e n t o  R i b e i r o ,  3 1 ,  
identificação somente possível 
porque os peritos encontraram as 
impressões digitais em uma das 

mãos do morto.
Segundo o delegado da 

Polícia Civil Wilson Souza Santos, 
que está a frente das investigações, 
Edivaldo era usuário e possuía 
diversas passagens pela delegacia 
por pequenos delitos, entre furtos e 
outras broncas,, sendo que a sua 
última passagem foi na data de 5 
do mês passado, suspeito de ter 
furtado uma bicicleta, informando 
que o corpo estava em adiantado 
estado de decomposição, fato que 
levou a lguns  d ias  para  a  
identificação.

A s  i n v e s t i g a ç õ e s  
preliminares não descartam a 

ncerram-se nesta sexta-
feira às 18h00 (hora de EBrasília) as inscrições do 

processo seletivo para contratação 
emergencial de 325 profissionais 
para o Hospital Regional de 
Cáceres, cujo edital de reabertura, 
foi publicado na edição do Diário 
Oficial, que circulou no último dia 
13 de novembro. os interessados 
deverão realizar as inscrições, 
exclusivamente, pela internet.

A aplicação das provas 
o c o r r e r á  n o  d i a  8  d e  
dezembro,com 41 vagas para 
enfermeiro, um enfermeiro 
aud i to r,  164  t écn icos  em 
enfermagem, um engenheiro do 
trabalho, três para técnico em 
segurança do trabalho, 12 
farmacêuticos, cinco técnicos de 

imobilização ortopédica, 
13 técnicos em radiologia, 10 
fisioterapeutas e duas para 
psicólogo.

Do total de 325 vagas, 41 
e s t ã o  s e n d o  o f e r t a d a s  
exclusivamente para Pessoas com 
Deficiência (PCD) nos cargos de 
enfermeiro (seis vagas), técnico 
e m  e n f e r m a g e m  ( 2 7 ) ,  
farmacêutico (2), técnico em 
radiologia (2), fisioterapeuta (2), 
maqueiro (1) e nutricionista (1). 

O processo seletivo será 
realizado mediante prova objetiva 
e análise de currículo, sendo que o 
resultado final será publicado e 
homologado no dia 06 de janeiro 
de 2020 e divulgado no site da 
Imprensa Oficial do Estado de 
Mato Grosso.

SANEAR O BÁSICO

Falta de parecer adia votação
de PL do esgoto no legislativo

Aprovação tinha maioria devotos, mas se esbarrou na omissão de pareceres da Comissão de Indústria Comércio e Meio Ambiente, suspendendo votação

Da Redação

Esgoto sanitário é base de saúde e economia no município   

Foto: Reprodução

CRIME BÁRBARO

Identificado andarilho que
teve o corpo esquartejado 

Da Redação

Edivaldo do Nascimento Ribeiro, morava nas ruas de Cáceres  

Foto: Reprodução

ÚLTIMO DIA

Encerram-se hoje as inscrições
para o seletivo do HR/Cáceres

Assessoria c/ Redação

Contratação emergencial oferece 325 vagas para profissionais  

Foto: Arquivo
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recurso é oriundo de transação 
penal,com uma previsão de que 
em fevereiro do próximo ano a 
reforma seja concluída. A 
destinação financeira foi feita 
pelo Ministério Público do 
Estado e pelo Poder Judiciário. 
Serão realizadas obras de 
recuperação e adaptação predial, 
elétrica, hidráulica, fachada e 
pintura em todo o espaço: salas de 
aula, alojamentos, copa e 
recepção. A secretária adjunta do 
Sistema Socioeducativo, Lenice 
Barbosa, destaca que a pasta tem 
buscado melhorar a estrutura nos 
Cases do estado. “A reforma trará 
melhorias para a qualidade do 

atendimento prestado, pois irá 
propiciar mais ventilação, 
iluminação e segurança. Vamos 
continuar trabalhando para 
melhorar nossa infraestrutura”, 
enfatiza. 

A t u a l m e n t e ,  1 2  
adolescentes em conflito com a 
lei estão internados na unidade de 
Cáceres, contudo, por motivo da 
reforma, eles foram transferidos 
provisoriamente para outros 
centros de atendimentos. No 
estado são 112 internos em sete 
unidades socioeducat ivas:  
Cuiabá (duas), Rondonópolis, 
Sinop, Barra do Garças, Cáceres e 
Lucas do Rio Verde.

está gestante de seis meses, 
foi conduzida para a DRE, 
interrogada e posteriormente 
autuada por tráfico interestadual de 
drogas. Após a confecção dos autos, 
a mulher foi conduzida para 
audiência de custódia ficando à 
disposição da Justiça.

ma jovem grávida, J.L.L. 
(20), nome não fornecido à Uimprensa pela policia, foi 

presa pela Polícia Judiciária Civil na 
última terça-feira (19), no Terminal 
Rodoviário de Cuiabá, tentando 
transportar mais de 2 quilos de 
cloridrato de cocaína para o estado 
do Maranhão. O trabalho foi 
realizado por equipes da Delegacia 
Especializada de Repressão a 
Entorpecentes (DRE) em conjunto 
com a Delegacia Especial de 
Fronteira (Defron). As diligências 
c o m e ç a r a m  a p ó s  t r o c a  d e  
informações entre a delegacia de 
Cuiabá e a do município de Caxias, 
no estado maranhense, sobre uma 
pessoa do sexo feminino que havia 
saído da região da fronteira mato-
grossense carregando entorpecentes.

Com base nas informações 
levantadas, policiais civis da DRE 
passaram a monitorar a Rodoviária 
de Cuiabá e conseguiram identificar 
a suspeita que transportava dois 
pacotes de cloridrato de cocaína em 
uma mala.

Masculino (Case) do município 
de Cáceres. A execução da obra 
está orçada em R$ 275 mil e o 

Justiça, iniciou, nesta semana, a 
r e f o r m a  d o  C e n t r o  d e  
Atendimento Socioeducativo 

 Secretaria de Estado de 
Segurança Pública, por Ameio da adjunta de 

Entrevistada, a jovem 
contou que levaria a droga para a 
c idade  de  Caxias  para  se r  
comercializada, bem como receberia 
o valor de R$ 2 mil pelo transporte, 
assim que desembarcasse no 
Maranhão.

Diante dos fatos, J.L.L., que 

Castrillon, representando 
o Ministério Público Estadual, e 
por representantes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, além de 
psicólogo, assistente social e 
enfermeiras.

Lançado em 2018, o 
“Projeto Luz – Cáceres protege as 
suas crianças e adolescentes” - foi 
inspirado em uma iniciativa das 
Promotorias de Justiça de Nova 
Mutum. Desde então, já foram 
realizadas no município diversas 
capacitações. 

O projeto busca assegurar 
a priorização e padronização do 
atendimento a crianças e 
adolescentes vítimas de abuso 
sexual para garantir  uma 
investigação célere e efetiva, 
buscando evitar a revitimização e 
reiteração delitiva.

A proposta é fomentar a 
atuação colaborativa de todos os 
integrantes da rede de proteção, 
criando uma rotina de atuação de 
cada parceiro, a fim de investigar 
e punir os casos de violência que 
surgirem, buscando, assim, 
prevenir novos crimes, ao mesmo 
tempo em que serão buscadas 
alternativas para minimização 
dos danos físicos, psicológicos e 
sociais sofridos pelas vítimas.

realizado na próxima semana, nos 
dias 25 e 26.

A programação inclui 
discussões sobre violência sexual 
contra crianças e adolescentes, 
perfil do agressor, atuação da PM 
nesses casos, sinais e sintomas de 
abuso sexual, profilaxia das 
i n f e c ç õ e s  s e x u a l m e n t e  
transmissíveis e atuação da 
Assistência Social por meio do 
CREAS e CRAS.

Os temas são abordados 
pela promotora de Justiça Taiana 

om a presença de centenas 
de pessoas, aconteceu Cesta semana em Cáceres, 

a primeira fase do ciclo de 
palestras, do Projeto Luz, voltado 
à proteção de crianças e 
adolescentes, com o público alvo, 
professores, estudantes, policiais, 
servidores públicos, advogados e 
conselheiros tutelares. 

A capacitação foi dividida 
em dois módulos: o primeiro 
aconteceu na segunda e terça-
feira (18 e 19) e o segundo será 

REFORMA DO CASE

Iniciada reforma do centro
socioeducativo em Cáceres

Atualmente, 12 adolescentes estão internados na unidade de Cáceres e por motivo da reforma, eles foram transferidos provisoriamente para outros centros

Sesp-MT c/ Redação

Secretária adjunta do Sistema Socioeducativo, Lenice Barbosa   

ASSISTÊNCIA SOCIAL

“Projeto Luz”abre ciclo
de palestras em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Galeria esteve concorrida pelo público alvo das palestras   

Foto: Clênia Goreth

Foto: Assessoria

MADE-IN-BOLÍVIA

Grávida maranhense roda
com dois quilos de cocaína
DRE-MT c/ Redação

Droga comprada na fronteira de Cáceres seria levada prá Caxias(MA)  

Foto: JPC-MT
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Fiscal, porém os débitos 
relativos à pasta são renegociados 
somente de forma online ou na 
sede da secretaria. Os débitos 
tributários (ICMS, IPVA, ITCD, 
entre outros), inscritos ou não na 
d ív ida  a t i va ,  podem se r  
negociados por meio do Refis. Já 
as dívidas oriundas de multas e 
taxas do Detran, Sema, Indea, 
Procon e Ager são renegociadas 
por meio do Regularize. No caso 
do Detran, o contribuinte pode 

liquidar seus débitos por 
meio de cartão de crédito.

Na hora da negociação, o 
contribuinte deve estar de posse 
d e  s e u s  d o c u m e n t o s  d e  
identificação. Se pessoa física, 
tenha em mãos o RG ou CPF ou 
CNH (Carteira Nacional de 
Habilitação). Se pessoa jurídica, 
contrato social ou última 
alteração contratual. Caso não 
seja o responsável legal, é preciso 
procuração.

centro,mas se pretende negociar 
apenas débitos junto à Sefaz 
(Secretaria da Fazenda), o 
contribuinte pode procurar a 
unidade fazendária do município. 
As unidades do Ganha Tempo e 
das agências fazendárias seguem 
seus horários normais.

A Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema) também 
participa da edição do Mutirão 

 Mutirão Fiscal Fecha 
Acordo do Governo do OEstado, em parceria com 

o Poder Judiciário, além dos 
descontos em juros e multas de 
até 75% e parcelamentos que 
podem chegar a 60 meses, 
oferece várias opções ao 
contribuinte em busca de quitar 
sua dívida. Além da Arena 
Pantanal e do site 

(http://mutiraofiscal.mt.gov.br/), 
o cidadão tem ainda à sua 
disposição sete unidades do 
Ganha Tempo e agências 
fazendárias, distribuídas em 
cidades polos do Estado.Em 
Cáceres, caso o cidadão opte pelo 
Ganha Tempo, o cidadão pode 
procurar a unidade, na Rua 
Marechal Deodoro, s/n, fundos 
do antigo Clube Humaitá, no 

lunos  do  curso  de  
Ciências Biológicas da AUniversidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat), de 
Tangará da Serra, realizaram 
visita técnica ao Batalhão da 
Polícia Militar de Proteção 
Ambiental. A visita foi realizada 
em parceria com a Secretaria de 
Estado de  Meio Ambiente 
(Sema-MT),  por meio da 
Coordenadoria de Fauna e 
Recursos Pesqueiros e foi parte 
da disciplina Manejo de Fauna 
Silvestre.

A visita foi importante 
para  mostrar  aos  futuros  
profissionais como ocorre, na 
prática, a aplicação de técnicas de 
manejo ambiental que visa a 
proteção das espécies e de seus 
ecossistemas e como as decisões 
t o m a d a s  p o r  b i ó l o g o s  
especialistas na área garantem 
essa conservação, explicou o 
biólogo e doutor em zoologia 
Diones Krinski, Gerente de 
Fauna Silvestre da Sema.

Durante a estadia em 
Cuiabá também conheceram o 
Centro de Medicina e Pesquisa de 
A n i m a i s  S i l v e s t r e s  d a  
Universidade Federal de Mato 
G r o s s o  ( U F M T )  e  
acompanharam a t iv idades  
educativas e de pesquisa 
realizadas no centro. A estudante 

do 8º semestre, Jaine 
Gonçales, destacou que durante a 
aula de campo pode observar a 
importância do trabalho coletivo, 
desde a captura até a destinação 
dos animais para a natureza.

Wu g l e n y a  D a i s l l a ,  
academia do 10º semestre, 
afirmou que a visita foi uma 
grande fonte de aprendizado pois 
possibilitou o contato direto com 
os animais integrando a teoria 
estudada em sala de aula com a 
prática e o cotidiano do manejo de 
fauna. 

“Nos possibilitou ver que 
pessoas que praticam atos de 
maus tratos e crueldade contra 
animais podem ser punidas e a 
forma como estes animais são 
tratados e recuperados quando 
chegam ao Batalhão”.

Por meio dessa visita 
técnica tivemos a oportunidade 
de acompanhar um pouco da 
rotina do papel desempenhado 
pelos profissionais da área 
ambiental e militares, ressaltou 
Kamila Rezende, também aluna 
do 10º semestre. 

Universidades e cursos 
técnicos que tiverem interesse em 
fazer a visita técnica no Batalhão 
da Polícia Militar de Proteção 
Ambiental podem encaminhar a 
s o l i c i t a ç ã o  p e l o  e m a i l :  
faunaepesca@sema.mt.gov.br

OPÇÕES DE REFIS

Mutirão fiscal de MT negocia
dívidas na capital e no interior

ICMS, IPVA, ITCD, entre outros, podem ser negociados por meio do Refis e as multas e taxas do Detran, Sema, Indea, Procon e Ager são por meio do Regularize 

Da Redação

Maiores informações os interessados podem obter no Ganha-Tempo local   

Foto: JCC

MANEJO TÉCNICO

Alunos de biologia da Unemat 
visitam base da PM/Ambiental
Assessoria

Visita foi mais uma aula pratica sobre técnicas de fauna silvestre   

Foto: SEMA/MT
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 Grupo Especial de 
Fronteira recebeu na Omanhã da última 

segunda-feira (18), o a visita de 
uma comitiva de autoridades do 
poder executivo na Base 

Operacional, no município de 
Porto Esperidião. 

A comitiva foi integrada 

uma visita às instalações 
da Base, onde foi apresentada a 
e s t r u t u r a  o p e r a c i o n a l  e  
equipamentos utilizados no 
policiamento de fronteira, 
inclusive os novos fuzis da marca 
Sig Sauer. 

O delegado Robson 
elogiou o trabalho desenvolvido e 
esclareceu que pretende estreitar 
os laços da Polícia Civil do 
Distrito Federal, com o Grupo 
a t r a v é s  d e  i n t e r c â m b i o s  
operacionais e em cursos de 
capacitação e especialização. 

Após a visita à base, o 
Diretor realizou um sobrevoo na 
faixa de fronteira para visualizar 
a articulação dos postos de 
fiscalização do Gefron, em 
especial a barreira do posto 
Limão, o posto do Avião Caído e 

pe los  de legados :  Robson  
Cândido da Silva, diretor-geral da 
polícia civil do Distrito Federal, 
Walfrido Franklim, diretor do 
interior da PJC-MT, Cinthia 
Cupido, diretora da delegacia 
especial de fronteira e Valter 
Furtado, do Ciopaer.

As autoridades foram 
recebidas pelo coordenador 
administrativo, tenente coronel 
PM Hugo e pelo coordenador 
operacional, major PM Luiz 
Marcelo, ambos do Gefron. 

O evento se iniciou com 
uma apresentação das atividades 
da unidade em prol da segurança 
na faixa de fronteira, conduzida 
pelo Major Luiz Marcelo, em 
seguida, a comitiva foi convidada 
a um café da manhã.

Posteriormente fizeram 

 Robótica Educacional 
tem ganhado cada vez Amais espaço no dia a dia 

do ensino em alguns estados 
brasileiros. Nesse sentido, dentro 
da proposta de promover um 
acesso alternativo a um mercado 
futuro aos alunos da rede pública 
de Mato Grosso, o deputado Max 
Russi apresentou nessa semana, 
na Assembleia Legislativa, a 
Indicação nº 5436/2019, que 
propõe a inclusão da disciplina na 
grade curricular das escolas 
estaduais. O parlamentar encara o 
período tecnológico como um 
novo processo de produção, 
promissor, que precisa ser 
atrelado à realidade da rede de 
ensino de MT e principalmente 
estar acessível ao estudante, quer 

não tenha condições. “A Robótica 
Educacional poderá abrir novos 
caminhos aos nossos estudantes. 
Sabemos que hoje a tecnologia 
tem sido fundamental em nosso 
cot id iano e ,  com isso ,  a  
especialização nessa área abre 
horizontes muito promissores”, 
justificou. Para o deputado Max 
Russi, a implantação de novos 
m o d e l o s  e d u c a c i o n a i s  
inovadores, baseados fortemente 
em modelos tecnológicos,  
resultam em potenciais elevados e 
aproximam professores e alunos, 
na construção de soluções para 
p r o b l e m a s  r e a i s .  “ A  
modernização da indústria requer 
profissionais de conhecimento e a 
construção de um referencial 
curricular, a partir da escola, é um 

salto importante na vida de um 
estudante, ainda mais de escola 
pública”, avalia.

O mesmo intuito teve a 
Indicação nº 5266, também 
apresentada por Max Russi nos 
últimos dias. A proposta do 
parlamentar é a implantação da 
“Educação Financeira” nas 
escolas estaduais do Estado. Essa 
sugestão do deputado foi  
encaminhada a Secretaria de 
Estado de Educação e ao 
Conselho Estadual da Educação. 

A justificativa é de que a 
disciplina foi incluída na Base 
Nacional Comum Curricular do 
ensino infantil e fundamental 
como transversal, incorporada nas 
á reas  já  ex is ten tes  como 
Matemática e Ciências da 
Natureza, como uma ferramenta 
com potencial para preparar os 
jovens para uma vida mais 
saudável do ponto de vista 
econômico.

Max Russi destaca ainda 
que a medida seria um passo 
fundamental para que os cidadãos 
de um modo geral repensem os 
hábitos de consumo, criando uma 
s o c i e d a d e  m a i s  s a u d á v e l  
financeiramente e realizadora de 
objetivos. “Educação financeira 
não é apenas uma disciplina 
comum, é um conhecimento para 
toda a vida e o grande desafio no 
presente tema é ensinar a cultura 
do hábito do controle financeiro”, 
reforça.

da transferência dos 34 
p r e s o s ,  t a m b é m  s e r ã o  
remanejados os 16 agentes 
penitenciários e a viatura que 
atendia a Cadeia de Rio Branco.

A Ação Civil Pública do 
Ministério Público foi proposta 
em 2010 e em janeiro de 2017 foi 
feito bloqueio judicial de R$ 400 
mil nas contas do Estado em 
f a v o r  d o  C o n s e l h o  d a  
Comunidade  de  Mirasso l  
D'Oeste para a execução da obra 
de construção de um novo 
pavilhão, com capacidade para 
60 presos.

Os servidores da Cadeia 
Pública de Rio Branco terão 
prazo de 30 dias para se 
apresentarem na unidade de 
Mirassol D'Oeste. Enquanto isso, 
agentes penitenciários do Serviço 
de Operações Penitenciárias 
Especializadas vão reforçar a 
segurança da unidade.

 Secretaria de Estado de 
S e g u r a n ç a  P ú b l i c a  Afechou a Cadeia Pública 

de Rio Branco, na região de 
Cáceres, e transferiu, durante o 
feriado do dia 20 de novembro, os 
34 presos da unidade para a 
Cadeia Pública de Mirassol 
D'Oeste. O diretor da Cadeia de 
Rio Branco está atendendo aos 
familiares dos detentos por tempo 
indeterminado para passar 
i n f o r m a ç õ e s  s o b r e  o  
encerramento das atividades no 
local, que tinha capacidade para 
12 pessoas.

O fechamento da unidade 
atende a um acordo feito com o 
Ministério Público Estadual que 
havia proposto ações para 
ampliação da Cadeia Pública de 
Mirassol D'Oeste e a unificação 
das duas unidades, além da 
l o t a ç ã o  d o s  a g e n t e s  
penitenciários na unidade. Além 

SEGURANÇA DE FRONTEIRA

Comitiva visitou a base
operacional do Gefron

Nas instalações, foi apresentada a estrutura operacional e equipamentos  utilizados no policiamento de fronteira, inclusive os novos fuzis da marca Sig Sauer

Assessoria c/ Redação

Autoridades foram recebidas pelo Ten. Cel Hugo e Major Luiz Marcelo  

Foto: Sesp-MT

GRADE ESCOLAR

Max Russi propõe ensino de 
robótica e educação financeira
Assessoria

Russi encara o período tecnológico como um novo processo de produção  

FUSÃO CARCERÁRIA

Governo desativa cadeia de
cidade na região de Cáceres
Sesp-MT c/ Redação

Presídio de Mirassol D'Oeste já está recebendo presos de Rio Branco  

Foto: Arquivo 

Foto: Assessoria
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A última batida ficou a 
cargo de Caíque Oliveira, 
considerado o melhor cobrador 
do time. 

De estilo excêntrico, 
acabou mandando direto para 
fora. Felipe Marques iniciou as 
alternadas e acertou. Nicolas, 
então, mandou no travessão e 
decretou o título do clube mato-
grossense.

Com o empate de 1 a 1 
agregado aos dois combates, a 
decisão ficou para as cobranças 
de penalidades máximas e o 
Cuiabá começou batendo e 
Ednei, de cara, desperdiçou a 
primeira cobrança. 

O Paysandu passou o 
restante da sequência em 
vantagem. Leandro Lima, Thiago 
Primão, Tony e Micael acertaram.

 Mixto Esporte Clube 
começou a definir os Oplanejamentos para a 

temporada 2020. Em reunião do 
conselho gestor na noite da terça-
feira (19), juntamente com outros 
colaboradores e diretores, foi 
acordada a proposta do clube em 
permanecer com os atos de auto-
controle financeiro, face as 
dívidas deixadas por gestões 
passadas que vem sendo pagas.

Assim, continuará com 
projeto econômico, enquanto não 
consegue novas receitas e fonte 
de renda, por isso deverá preparar 
um time caseiro para a disputa do 
Estadual 2020.

Será renovado o convite 
para o técnico Gianni Freitas 
continuar no cargo, bem como ao 
colaborador José Carlos para 
seguir como supervisor de futebol 
e também para o analista de 

desempenho Rodolfo. 
O Mixto ainda procura um 

gerente de futebol, já que não 
concretizou a vinda do meia 
Dinelson. “Nos reuniremos 
novamente na segunda-feira. 
Estava pensando em sair do 
estado no ano que vem, mas vou 
conversar com a família e 
decidir”, disse o técnico Gianni 
Freitas.

A ideia é inspirar-se no 
time de 2008, formado por atletas 
m a t o - g r o s s e n s e s ,  q u e  s e  
consagrou campeão estadual. 
Naquela ocasião o clube contava 
com uma safra vitoriosa do 
futebol local ,  com Bogé,  
Fernando, Evandro, entre outros 
jogadores, que conquistaram 
último título estadual do Tigre.

O alvinegro renovou com 
alguns atletas da Copa FMF 2019 
e aguarda o início dos trabalhos 
para dezembro com a pré-
temporada. 

No ano que vem, o Mixto 
disputará apenas o Campeonato 
Mato-grossense no primeiro 
semestre, com estreia marcada 
para o dia 21 de janeiro, contra o 
União, às 20h10, no estádio 
L u t h e r o  L o p e s ,  e m  
Rondonópolis.

 oram 90 minutos de 
tensão e uma pressão Fenorme das arquibandas. 

O Paysandu era melhor na 
partida, mas o Cuiabá não se 
deixava desistir. Quando o jogo 
se encaminhava para o título do 
Papão, Paulinho acertou cabeceio 
e empatou o confronto no placar 
agregado. 

O roteiro foi o mesmo nas 
cobranças de pênaltis. Ednei 
errou a primeira cobrança, o 
Paysandu ficou em vantagem até 
o último chute, que Caíque 

mandou para fora.
Nas alternadas, Felipe 

Marques fez e Nicolas acertou a 
trave. Festa do Dourado em um 
Mangueirão lotado de torcedores 
bicolores calados, atônitos. O 
Cuiabá garantiu seu segundo 
título da Copa Verde e uma vaga 
direta nas oitavas de final da Copa 
do Brasil de 2020.

Este é o segundo título do 
Cuiabá da Copa Verde, e o 
segundo sobre um clube do Pará. 
Em 2015, o Dourado bateu o 
Remo em uma virada épica: 

perdeu o jogo de ida, no 
mesmo Mangueirão, por 4 a 1. Na 
volta, na Arena Pantanal, fez 5 a 1 
e foi campeão.

Hélio dos Anjos chegou 
ao Paysandu no dia 31 de maio e o 
clube não havia sofrido uma 
derrota sequer desde então.

Foram 22 jogos oficiais 
invictos. Agora são 23 partidas, 7 
vitórias, 15 empates e uma 
derrota, exatamente, numa 
decisão e minutosapós o tempo 
normal,quando o empate dava o 
titulo ao Papão.

COPA VERDE

Gol aos 49 e cobranças de
pênaltis dão o bi ao Cuiabá

Na disputa de 22 jogos oficiais, o Paysandu se mantinha invicto com 7 vitórias e 15 empates, caindo em casa,quando não podia, durante a decisão do titulo

Globo-Esporte

Mesmo em desvantagem, Dourado acreditou até no último segundo   

JORNADA 2020

Tigrão alvinegro montará
plantel caseiro e renovado
O.E c/ Redação

Mixtão quer reviver pratas da casa, para buscar títulos em 2020  

Foto: Globo Esporte
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SOCIAL

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento a 
acordos e negociações que 
têm sido discutidos nas 
últimas semanas. O período 

ainda promove oportunidades de ganhos, 
especialmente se estiver envolvido com 
uma parceria financeira.

Esotérico

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento a 
p r o j e t o s  e  p o s s í v e i s  
contratos em parceria. Uma 

sociedade pode ser negociada e firmada nos 
próximos dias. Você estará mais aberto, 
sociável e comunicativo. Novas amizades a 
caminho.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente melhora sua 
rotina, deixando as confusões 
e  m a l  e n t e n d i d o s ,  

especialmente no trabalho, para trás. O 
período é ótimo para envio de CVs e 
entrevistas de emprego. Um novo projeto 
pode estar a caminho.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento 
a um novo movimento na 

vida social, além de aproximar amigos. O 
período pode estar relacionado com a 
melhora do relacionamento com um 
filho, depois de um tempo de mal 
entendidos.

Mercúrio em Escorpião, já em 
seu movimento direto, ainda 
p e d e  c u i d a d o s ,  m a s ,  
rapidamente  melhora  o  
convívio com a família, 
especialmente se houve mal 

entendidos nas últimas semanas. O período é 
ótimo para receber amigos e parentes 
queridos em sua casa, que se torna um 
agradável ponto de encontro.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento a 
projetos profissionais e 
planos de negócios, que 

podem ter enfrentado um período de 
confusões. A comunicação melhora 
sensivelmente. Ótimo período para 
apresentação de projetos e palestras.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente melhora sua 
vida f inanceira .  Boas 
notícias podem chegar, 

relacionadas ao aumento de sua renda. O 
período é ótimo para negociar e acordar 
novos  p ro je tos ,  que  resu l t a rão  
rapidamente em um novo contrato.

Mercúrio em seu signo, já em 
seu movimento direto, ainda 
p e d e  c u i d a d o s ,  m a s ,  
r ap idamen te  de ixa  a s  
confusões e mal entendidos 
para trás. Se estiver pensando 

em trocar seu celular ou comprar um novo 
computador, pode começar a sua pesquisa. 
Estudos e viagens estão altamente 
favorecidos.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento 
a um novo movimento  na 

vida social e na liderança de projetos, 
que pode ter passado por confusões e mal 
entendidos. O período, daqui em diante, 
pede renovação de uma equipe de 
trabalho.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento a 
p ro je tos  que  f i ca ram 
estagnados ou emperrados 

nas últimas semanas. Possíveis confusões 
ficam para trás. Ótimo período para os 
e s t u d o s  s u p e r i o r e s  e  v i a g e n s  
internacionais.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
ainda pede cuidados, mas, 
rapidamente dá andamento a 
acordos e negociações 
relacionadas a um novo 

projeto ou contrato. O período é ótimo para 
viagens, estudos, mas também para novos 
contatos comerciais, que apresentarão 
ótimos resultados, rapidamente.

Mercúrio em Escorpião, já 
em seu movimento direto, 
a i n d a  d e i x a  v o c ê  
interiorizado, no entanto, 
seus pensamentos e os 

processos mentais serão menos 
confusos, haverá mais clareza na 
comunicação. O período é ótimo para os 
estudos, a leitura e para dedicar-se ao 
planejamento de um novo projeto.

By Rosane Michels

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

Celebrando data nova Allyne Oliveira de 
Lima que apaga mais uma velinha e 
recebe os parabéns dos familiares e rol 
de amigos. Felicidades, saúde e paz é o 
que lhes desejamos para os anos futuros. 
Feliz Niver!!!

Cesar David Mendo marca mais um 
golaço no placar da vida e recebe os 
calorosos abraços dos amigos e da 
família que em coro cantam o tradicional 
Parabéns. César que esse novo ano venha 
carregada de conquistas, saúde e muitas 
realizações. Salute amigo!

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

Em viagem a nossa querida amiga Helena Silva, que está 
curtindo muito sol e mar nas belas praias de Natal. Divirta-se, 
aproveite o passeio para recarregar as energias.

Enviamos hoje forte abraço a nossa  leitora assídua Leonice 
Menacho, que acompanha há mais de 30 anos nosso trabalho.  
Agradecemos a amizade e a preferência, desejando um 
excelente fim de semana.

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

*********************
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Encerram-se nesta sexta feira às 
18h00 (hora de Brasília) as inscrições do 
processo seletivo para contratação 
emergencial de 325 profissionais para o 
Hospital Regional de Cáceres, cujo edital 
de reabertura, foi publicado na edição do 
Diário Oficial, que circulou dia 13 último. 
Os  interessados deverão realizar as 
inscrições, pela internet. As provas serão 
aplicadas no dia 8 de dezembro.  

A Secretaria de Estado de Segurança 
Pública, por meio da adjunta de Justiça, iniciou, 
nesta semana, a reforma do Centro de Atendimento 
Socioeducativo Masculino de Cáceres. Devido às 
reformas, os 12 adolescentes internados na unidade 
foram transferidos para outros centros de 
atendimentos. A obra está orçada em R$ 275 
mil,com previsão de conclusão em fevereiro de 
2020.

Página 04

A falta de apresentação de pareceres da Comissão de Indústria 
Comércio e Meio Ambiente, na última sessão da Câmara Municipal de 
Cáceres, adiou a votação do PL de saneamento básico, (expansão da rede 
coletora de esgotos com implantação de ETE), omissão arguida pelo 
vereador Cesare Pastorello. Sanado o problema, o PL que conta com 
maioria do legislativo,volta a pauta na próxima semana. Página 03

A polícia civil de Cáceres divulgou a identidade da vítima 
encontrada morta com requintes de tortura, as margens do Rio Paraguai, no 
Jardim Imperial, no dia 14, cujo corpo, foi encontrado com pernas 
amputadas e cabeça enrolada em saco plástico. Trata-se de Edivaldo do 
Nascimento Ribeiro, usuário, com diversas passagens pela delegacia por 
pequenos delitos, entre furtos e outras broncas. Página 03

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 03

SANEAMENTO

Adiado, PL da rede de esgoto
voltará à pauta no legislativo

Estruturas de Águas do Pantanal suportam a demanda   

Foto: Arquivo

PROCESSO SELETIVO

Hoje é o último dia para
inscrições às vagas do HR

Resultado final será publicado e 
homologado dia 6 de janeiro de 2020   

Foto: Sugestiva

NOVO LAR

Centro sócio educativo de
Cáceres passa por reforma

Centro terá reformas em partes 
elétrica, hidráulica, pintura, etc   

Foto: Arquivo

O deputado Max Russi apresentou nessa semana, na Assembleia 
Legislativa, indicação que propõe a inclusão da Robótica Educacional na 
grade curricular das escolas estaduais. O parlamentar propôs também a 
implantação da Educação Financeira,justificando que a modernização da 
indústria requer profissionais de conhecimento e a construção de um 
referencial curricular.  Página 06

EM DECOMPOSIÇÃO

Digital identifica cadáver
esquartejado em Cáceres

Edivaldo teve o corpo mutilado e partes jogadas na orlado rio   

Foto: Divulgação   

TECNOLOGIA E CONTROLE

Robótica e ensino financeiro
nas propostas de Max Russi

Para Max Russi, disciplinas abrem acesso alternativo a um mercado futuro  

Foto: Divulgação
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