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A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
P lu tão  de ixando suas  
emoções à flor da pele. Você 
pode estar irritado e com um 
humor péssimo, envolvido 

em problemas domésticos e familiares. 
Procure manter a calma, o equilíbrio e não 
tome decisões definitivas, pois essa 
energia é passageira.

Esotérico

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
pequenas dificuldades na 
comunicação e a tudo o que se 
relaciona com ela. Pode não 

seu um bom dia para uma importante 
reunião de negócios, para o comércio e as 
vendas ou para firmar um novo contrato. 
Mantenha a calma, pois essa energia é 
passageira

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
dificuldades e pequenos 
obstáculos nos negócios, 
e spec i a lmen te  o s  que  

envolvem pagamentos. Procure manter a 
calma e organizar suas finanças. Essa 
energia não dura mais que um dia, portanto, 
procure manter o equilíbrio.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
pressão e dificuldades 
emocionais. Seus medos 

podem vir à tona e suas emoções entrarem 
em um estado de desequilíbrio. Procure 
manter a calma e não tomar decisões 
definitivas, pois essa energia não dura 
mais que um dia.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão deixando você mais 
fechado e calado, mais 
voltado para suas emoções, 
sentimentos e pessoas do 

passado. O momento pode indicar um 
pequeno desequilíbrio emocional, mas nada 
que possa prejudicá-lo. Mantenha a calma, 
pois essa energia é passageira.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão deixando você mais 
fechado e introspectivo, 
preocupado com questões 

que envolvem uma parceria financeira, 
herança ou divórcio. Procure deixar 
todo tipo de negociação para amanhã, 
pois a densidade deste dia é passageira.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia mais 
d i f í c i l ,  d e  p e q u e n o s  
d e s e n t e n d i m e n t o s  e  
enfrentamento de problemas 

no trabalho. Um projeto já em andamento 
pode mostrar dificuldades. Procure fazer 
uma coisa de cada vez e não tomar decisões 
definitivas.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
pequenas dificuldades e 
problemas que podem 

e n v o l v e r  u m  r o m a n c e  o u  o  
relacionamento com um filho, que passa 
por mudanças. Procure ser racional e 
deixe para amanhã qualquer decisão 
definitiva.

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o  e  
imprevistos em projetos que 
envolvem sua carreira. Uma 

promoção pode ser adiada, ou mesmo uma 
mudança em um projeto já em andamento. 
Procure manter a calma, pois essa energia é 
passageira.

A  lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
maior envolvimento em um 
projeto de médio prazo, que 
pode envolver pessoas ou 

empresas estrangeiras. É possível que o 
pessimismo e o mau humor tomem conta de 
seu coração. No entanto, não se deixe levar 
por más emoções, pois essa energia é 
passageira.

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

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
pequenos atropelos e mal 
entendidos nos trabalhos em 

equipe. Uma pessoa de sua equipe pode 
trazer problemas. A assinatura de um 
contrato pode ser adiada. Procure 
contornar as dificuldades, pois essa 
energia é passageira.

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

Mulheres fracas, fortes. Não importa. 
Mulheres mostram que mesmo através da fragilidade 
são fortes o bastante para erguerem sempre cabeça, 
sem desistir, pois sabemos que somos capazes de 
vencer. Temos a delicadeza das flores. A força de ser 
mãe. 

O carinho de ser esposa. Reciprocidade de 
ser amiga. A paixão de ser amante. E o amor por ser 
mulher! Somos fêmeas guerreiras, vencedoras. 
Somos sempre o tema de um poema. Distribuímos 
paixão, meiguice, força, carinho, amor.

 Somos um pouco de tudo. Calmas, agitadas, 
lentas! Vaidosas, charmosas, turbulentas. Mulheres 
fortes e lutadoras. Mulheres conquistadoras Que 
amam e querem ser amadas. Elegantes e repletas de 
inteligência. Com paciência, o mundo soube 
conquistar. Mulheres duras, fracas. Mulheres de 
todas raças. Mulheres guerreiras. Mulheres sem 
fronteiras. Mulheres… Mulheres…

Parabéns a todas mulheres amigas do JCC, 
aqui homenageadas pelas nossas assinantes:

A lua em Câncer recebe um 
tenso aspecto de Urano e 
Plutão indicando um dia de 
m a i o r  m o v i m e n t o  e  
possíveis mal entendidos 

em seus relacionamentos. Você pode estar 
mais fechado e mau humorado, 
intolerante com a maioria das pessoas. 
Deixe para assinar um contrato de parceria 
para amanhã.

MARIINHA COELHO

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

JUDA MAALI MARCONDES CONCEIÇÃO RONDON

ADRIANA MEROTTI
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 expectativa para a ALibertadores é grande. 
Campeão pela única vez 

há 35 anos, o Flamengo não tem 
tido histórico bom nos últimos 
anos na competição continental - 
com últimas duas participações 
sem passar da primeira fase. 
 Para mudar essa história, o 
elenco atual tem quinteto com 
experiência de volta olímpica na 
competição. 

A um dia da estreia na fase 
de grupos, diante do San Lorenzo, 
o GloboEsporte.com lembra a 
participação destes jogadores.

Nos últimos quatro títulos 
d e  t i m e s  b r a s i l e i r o s  n a  
Libertadores, havia um jogador 
que hoje joga com as cores rubro-
negras. Relembre as trajetórias. 
Réver:  o últ imo capitão 
brasileiro a levantar a Liberta - 
O ano de 2013 foi especial na 

carreira do zagueiro. Atual capitão 
do Flamengo, ele foi o último 
brasileiro a erguer a cobiçada taça 
da Libertadores. Na época com 
braçadeira do Atlético-MG, foi 
peça fundamental na única 
conquista continental do Galo, 
marcando dois gols durante a 
campanha. A final foi disputada 
diante do Olimpia, do Paraguai, e 
decidida dos pênaltis.
Berrío: gol na última final  - Um 
dos cinco reforços do Flamengo 
na temporada, Berrío é o que 
sentiu o gosto de ganhar a 
América há menos tempo. Mesmo 
sem ser apontado como goleador 
nato, foi dele um dos gols mais 
importantes da história recente do 
Atlético Nacional, da Colômbia. 
Na final da Libertadores do ano 
passado, ele marcou o gol da 
equipe na primeira partida da 
decisão diante do Independente 

Del Vale. Foi também dele o gol 
que classificou a equipe nos 
minutos finais no duelo com o 
Rosario Central de Donatti, agora 
seu companheiro no Rubro-
Negro.
Damião: estrela em decisão pelo 
Inter - Leandro Damião é outro 
que tem a Libertadores em seu 
currículo. Em 2010, o atacante era 
ainda considerado uma revelação 
do Internacional. No entanto, foi 
além das expectativas para a 
pouca idade justamente na final 
do torneio. No confronto contra o 
Chivas de Guadalajara, do 
México, fez gol na decisão, que 
terminou com vitória por 3 a 2 do 
Colorado. Ele entrou no segundo 
tempo e marcou seu único gol 
naquela competição.
Pará: polivalente no Santos de 
Neymar - Apesar de não ser 
titular, já que Jonathan e Danilo 

eram os donos da posição na 
l a t e r a l  d i r e i t a ,  P a r á  f o i  
constantemente utilizado - seja na 
lateral ou como volante - na 
c a m p a n h a  d o  S a n t o s  n a  
Libertadores de 2011. Nas finais, 
por exemplo, foi titular no 
primeiro jogo e entrou na segunda 
etapa da partida decisiva, no 
Pacaembu, contra o Peñarol. Na 
temporada anterior, ele havia sido 
titular. Por isso, tinha a confiança 
do elenco. Além disso, podia atuar 
como volante,  também, e 

agradava ao técnico Muricy 
Ramalho com a variação tática.
Willian Arão: - Com apenas 19 
anos na Libertadores de 2012, 
Willian Arão não entrou em 
campo. Era ainda apenas opção 
para o elenco e nem sequer foi 
para o banco de reservas. Na 
disputa do Mundial Interclubes, o 
volante vai para o banco contra o 
Al Ahly e o Chelsea, na partida 
que o atual companheiro Guerrero 
decide o título para o "bando de 
loucos".

 andidato à reeleição na CF e d e r a ç ã o  M a t o -
grossense de Futebol 

(FMF), o presidente João Carlos 
de Oliveira afirmou que vai 
apresentar suas propostas até o 
dia 11 de março para reforçar sua 
campanha. Ele enfrenta duras 
críticas dos clubes estaduais, mas 
garante que muitos deles estão à 
seu favor para sua permanência 

por mais quatro anos. 
Até agora, João Carlos 

não divulgou como será formada 
sua chapa, ou seja, quem serão 
seus vice-presidentes. 

-  A c o m i s s ã o  e s t á  
analisando quem pode e quem 
não pode.Vamos divulgar tudo na 
hora certa. As propostas estão 
sendo mostradas aos clubes e 
vamos divulgar no dia 11 de 

março - resumiu João Carlos ao 
GloboEsporte.com. 

A eleição estava prevista 
para maio, mas João resolveu 
antecipar o pleito para o dia 16 de 
março. O edital foi publicado na 
sexta-feira véspera de carnaval, o 
q u e  t a m b é m  c a u s o u  
es t ranhamento  de  a lguns  
dirigentes. - Foi coincidência e 
tudo feito dentro do Estatuto. Os 
próprios clubes pediram para que 
a eleição fosse antes. Não sei 
porque dessas críticas todas. 
Vamos continuar esse trabalho, 
consegui recuperar a sede da 
entidade que estava com a 
prefeitura, por exemplo. Estou 
com a consciência bem tranquila. 

João Carlos de Oliveira 
assumiu a federação no início de 
2016 após a renúncia de Carlos 
Orione, que faleceu no final do 
ano passado. 

Seu concorrente será o 
presidente do Cuiabá, Aron 
Dresch. Segundo o edital, 24 
clubes tem direito ao voto, sendo 
10 da Série A, sete da Série B e 
outros sete de ligas amadoras.

Globo Esporte

João Carlos de Oliveira, FMF, Mato Grosso  

Foto: Robson Boamorte

João Carlos deve mostrar chapa e 
propostas nesta semana por reeleição

FMF

Réver levanta a taça da Libertadores de 2013 

 Foto: Marcos Ribolli 

Atacante pelo Inter em 2010, Pará pelo Santos em 2011, Arão, reserva, no Corinthians (2012), Réver pelo Galo (2013) e colombiano são trunfos

De Damião a Berrío, Fla confia em 
quinteto campeão da Libertadores

FLAMENGO

Não é de hoje que as mulheres lutam 
por igualdade de condições, nas diversas 
esferas da sociedade. Os episódios ocorridos 
no século retrasado e início do século 
passado, quando o dia 8 de março foi adotado 
como Dia Internacional da Mulher, parecem 
tão atuais que nem de longe nos damos conta 
que mais de cem anos se passaram. 

A busca por igualdade, respeito e 
tratamento digno, assim como o combate à 
violência e à desvantagem na carreira 
profissional, são apenas pequenos exemplos 
de uma velha e, ao mesmo tempo, tão atual 
luta.

Acontece que agora a luta ganhou 
outros contornos. Atualmente luta-se contra o 
assédio sexual no metrô, contra agressões, 
contra o estupro coletivo e, sobretudo, luta-se 
pela vida. Os recentes episódios de agressões, 
violência sexual e assassinato de mulheres 
nos dão conta do quanto às lutas do passado 
são atuais e essenciais.

Alguns otimistas poderiam afirmar 
que evoluímos nas questões dos direitos da 
mulher, haja vista a constituição de 1988 que 
afirma que homens e mulheres são iguais 
perante a lei, a Lei Maria da Penha e as 
delegacias especializadas no atendimento às 
mulheres. Porém, basta observar o número de 
delegacias especializadas para se constatar o 
quão precárias são as tentativas de proteger as 
mulheres. Dados de 2016 da Secretaria 
Especial de Políticas para Mulheres (SPM), 
do governo federal, mostram que o Brasil 
possui 499 delegacias especializadas no 
atendimento às mulheres. Só para lembrar 
nosso país possui 5.570 municípios. 

O estado de São Paulo, também mais 
populoso com cerca de 45 milhões de 
habitantes, está na liderança com 112 
delegacias para os seus 645 municípios e a 
capital do estado, que se orgulha de ser a 
locomotiva do país, possui nove delegacias e 
comemora o fato de em 2016 ter instalado a 
primeira delegacia aberta 24 horas. Até então 
a mulher que sofria uma violência qualquer 
durante a noite tinha que esperar até o 
amanhecer do dia seguinte. Caso fosse final 
de semana, ainda teria que esperar até a 
segunda-feira.

Se a estrutura de atendimento já deixa 
muito a desejar o que se vê na prática é uma 
burocratização excessiva que nem de longe 
protege a mulher que, quando consegue ser 
atendida, sai do local com um papel sem 
qualquer efetividade e a promessa de que um 
dia seu agressor será afastado da sua 
convivência, já que a competência para 
definir ou não uma medida protetiva é do juiz. 

Ou seja, com um pouco de sorte, após 
algumas semanas, ou meses nos locais onde a 
estrutura judicial é mais precária, ela terá 
deferido seu pedido de proteção. Ainda 
assim, sem a tranquilidade de que a ordem 
judicial será cumprida já que a estrutura 
policial, que deveria lhe prover a segurança, 
também não é capaz de lhe assegurar essa 
paz. E nesse ínterim, a ofendida continuará 
com o justo temor de que voltará a ser 
vitimada e o agressor com o caminho livre 
para se aproximar e voltar a delinquir.

Neste contexto de muitas lutas por 
parte das mulheres e pouca efetividade do 
Estado, continuarão a proliferar assassinatos 
como o triste episódio ocorrido em Campinas 
no final de 2016, estupros coletivos como o 
da menor em comunidade carioca, cárcere e 
assassinato como o caso Eloá, ocorrido em 
Santo André e outras tantas Marias da Penha 
que colocam o Brasil como o 5º colocado no 
ranking oficial de violência contra a mulher 
no mundo.
 
HILÁRIO FLORIANO é advogado e 
professor de Direito Civil da Faculdade 
Anhanguera de Campinas - Taquaral

SAQUES FGTS INATIVO
Os saques das contas inativas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
começam na próxima sexta-feira (10) para 
cerca de 4,8 milhões de trabalhadores. A 
retirada do benefício, neste primeiro lote, 
estará disponível até 7 de abril apenas para 
os nascidos entre janeiro e fevereiro. A 
expectativa da Caixa Econômica Federal é 
de que os saques dessa liberação cheguem 
a R$ 6 bilhões e, para realizá-lo, o 
trabalhador deve procurar uma agência da 
Caixa Econômica Federal e apresentar o 
número de inscrição do PIS/PASEP, 
documento de identificação e Carteira de 
trabalho ou Termo de Rescisão do contrato 
de trabalho.

NOVO CALENDÁRIO 
DE VACINAÇÃO

Os postos de saúde de todo o País já estão 
com o novo calendário de vacinação para 
2017. Neste ano, foi ampliado o público-
alvo de seis vacinas: tríplice viral, tetra 
viral, dTpa adulto, HPV, meningocócica C 
e hepatite A. A medida foi possível devido 
à economia de R$ 66,5 milhões, obtida 
pelo Ministério da Saúde, a partir da 
negociação e redução de até 11% no valor 
da dose de três vacinas: hepatite A, HPV e 
dTpa. A eficiência de gestão garantiu a 
ampliação da cobertura vacinal e a 
aquisição de mais de 11,5 milhões de 
doses da vacina de febre amarela. 

CARAVANA DA 
TRANSFORMAÇÃO

A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) 
participa da 5ª edição da Caravana da 
Transformação, com palestras para 
contribuintes, produtores e contabilistas 
do interior. O encontro acontece nesta 
sexta-feira na Escola Municipal Vereador 
Evilásio Vasconcelos é realizado em 
parceria com o Conselho Regional de 
Con tab i l i dade  (CRC/MT) ,  da rá  
continuidade a uma série de reuniões com 
profissionais da área de contabilidade com 
o objetivo discutir as mudanças na 
Escrituração Fiscal Digital (EFD), 
contidas na portaria 07/2017.

ESTÁGIO
A Rota do Oeste seleciona universitário 
para estágio na área de Pessoas e 
Organização da Concessionária. A vaga 
remunerada é destinada a acadêmicos dos 
cursos de graduação em Administração ou 
Psicologia, a partir do 4º semestre letivo. 
Os interessados devem encaminhar 
c u r r í c u l o  p a r a  o  e -
mail  até 10 de selecaocro@odebrecht.com
março com o título 'Estágio Pessoa'. O 
estudante terá como missão dar apoio e 
suporte às atividades relacionadas à área 
de Recursos Humanos, com cumprimento 
de carga horária de 30 horas semanais (6 
horas por dia), das 9h às 16h. O estagiário 
receberá bolsa auxílio, seguro de vida, 
plano de saúde e odontológico (opcional), 
alimentação no refeitório do programa e 
vale-transporte. O estágio será cumprido 
na sede administrativa da Rota do Oeste 
em Cuiabá, localizada na avenida Miguel 
Sutil, nº 15.160, bairro Coophamil, em 
Cuiabá.
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Mais uma vez chegamos ao dia 
8 de março, consagrado às mulheres, 
registrado com justiça e méritos no 
calendário mundial, como o Dia 
Internacional delas, as rainhas da 
vida, bênçãos divinas em nossa vida, 
seja esposa, mãe, filha, sobrinha, 
chefe, mestra, enfim, aquela flor que 
perfuma nossos caminhos, ilumina 
nossos dias e faz de seus atos, a 
verdadeira razão de nosso viver. 

Historicamente, esta data  é o 
resultado de uma série de fatos, lutas e 
reivindicações das mulheres por 
melhores condições de trabalho e 
direitos sociais e políticos, que 
tiveram início na segunda metade do 
século XIX e se estenderam até as 
primeiras décadas do XX. 

Foi exatamente há 160 anos 
passados, num  8 de março do ano de 
1857, que trabalhadores de uma 
indústria têxtil de Nova Iorque 
f izeram greve por  melhores  
condições de trabalho e igualdades de 
direitos trabalhistas para as mulheres.

O movimento foi reprimido 
com violência pela polícia e em 8 de 
março de 1908, trabalhadoras do 
comércio de agulhas de Nova Iorque, 
fizeram uma manifestação para 
lembrar o movimento de 1857 e 
exigir o voto feminino e fim do 
trabalho infantil. 

Este movimento também foi 
reprimido pela polícia. No dia 25 de 
março de 1911, cerca de 145 
trabalhadores (maioria mulheres) 
morreram queimados num incêndio 
numa fábrica de tecidos em Nova 
Iorque. 

As mortes ocorreram em 
função das precárias condições de 
segurança no local. Como reação, o 
fato trágico provocou várias 
mudanças nas leis trabalhistas e de 
segurança de trabalho, gerando 
melhores  condições  para  os  
trabalhadores norte-americanos. 
Porém, somente no ano de 1910, 
durante  uma conferência  na 
Dinamarca, ficou decidido que o 8 de 
março passaria a ser o "Dia 
Internacional da Mulher", em 
homenagem ao movimento pelos 
direitos das mulheres e como forma 
de obter apoio internacional para luta 
em favor do direito de voto para as 
mulheres (sufrágio universal). 

Mas somente no ano de 1975, 
durante o Ano Internacional da 
Mulher, que a ONU (Organização das 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Nações Unidas) passou a celebrar o 
Dia Internacional da Mulher em 8 de 
março. 

Os tempos não importam e 
sim, os motivos que levaram estas 
guerreiras a lutar pelos seus direitos e 
décadas passadas, várias foram e tem 
sido as conquistas das mulheres em 
distintos horizontes, não obstante 
ainda as desigualdades sociais que as 
limitam no mundo machista.  

No Brasil, apenas no dia 24 de 
fevereiro de 1932 elas conquistaram o 
direito do voto e serem eleitas para 
cargos no executivo e legislativo e 
embora sendo maioria no universo 
tupiniquim, representam uma 
minoria insignificante, quando o 
tema é corrupção, digamos, um tapa 
na cara de muitos ditos machos.

Queremos nesta quarta feira, 
homenageando as Márcias, Rosanes, 
Janainas, Evas, Trianas, e... sem 
esquecer saudosamente a nossa 
eterna Chefe, Mãe, Irmã, Orfélia 
Michelis, estender nosso preito de 
congratulações pela efeméride, à 
todas as mulheres de Cáceres, de 
Mato Grosso e do Brasil. 

Ser mulher, é  viver mil vezes 
em apenas uma vida,  lutar por causas 
perdidas e sempre sair vencedora,  
estar antes do ontem e depois do 
amanhã e desconhecer a palavra 
recompensa apesar dos seus atos. 

É caminhar na dúvida cheia de 
certezas, correr atrás das nuvens num 
dia de sol e alcançar o sol num dia de 
chuva. É chorar de alegria e muitas 
vezes sorrir com tristeza, acreditar 
quando ninguém mais acredita, 
cancelar sonhos em prol de terceiros e 
esperar quando ninguém mais espera. 

É hospedar dentro de si o 
sentimento do perdão,  cicatrizar 
feridas de outros e inúmeras vezes 
deixar as suas próprias feridas 
sangrando. 

Enfim, ser mulher é ser 
princesa aos 20, Rainha aos 30, 
Imperatriz aos 40 e "Especial" a vida 
toda, ter sido escolhida por Deus para 
colocar no mundo os homens. 

Ser mulher é acima de tudo um 
estado de espírito, ter dentro de si um 
tesouro escondido e ainda assim 
dividi-lo com o mundo! (Colaborou  
Silvana Duboc). 

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

Por: Daniel Alves Macedo

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Ser MulherDia Internacional da Mulher
Novos desafios, a mesma luta

PREFEITURA DE JAURU REALIZA PROCESSO 
SELETIVO PARA PREENCHIMENTO DE 

VAGAS E CADASTRO RESERVA
A prefeitura de Jauru 
t o r n o u  p ú b l i c o  a  
realização de processo 
s e l e t i v o  p a r a  
provimento de vagas 
imediatas e criação de 
cadastro reserva. O 
salário é de até R$ 2. 
638,58. O certame é 
aberto para os cargos de 
Professor em diversas 
áreas, Técnico em 
D e s e n v o l v i m e n t o  

Infantil, Apoio Administrativo Educacional e Motorista. Inscrições 
devem ser efetivadas no período compreendido entre 07 a 10 de 
março de 2017, na Secretaria Municipal de Educação de Jauru. Os 
candidatos serão classificados através de análise de currículos e 
entrevista. (Fonte: 14 de Maio FM) 

POLÍCIA CIVIL DE PONTES E LACERDA
RECUPERA MOTOCICLETAS FURTADAS

Autuadas por furto 
qualificado, corrupção 
d e  m e n o r e s  e  
receptação,  quatro 
pessoas foram detidas 
em f lagrante  pela  
Polícia Judiciária Civil 
em Pontes e Lacerda. A 
ação policial resultou 
ainda na recuperação de 
u m a  m o t o c i c l e t a  
subtraída na madrugada 
de segunda-feira (06). Foram presos pelos investigadores de polícia 
os suspeitos Leidilene Malaquias da Silva Alves de Souza, 31, Joana 
d'arc Gonçalves Nunes, 33, e de Olicio Dutra Junior, 18. A 
adolescente D. A., 17, filha de uma das autuadas foi apreendida e 
responderá a ato infracional análogo ao furto qualificado. As 
investigações apontaram Olício ocultava o veículo furtado no dia 
06.03 (Honda Bros) e ainda outras  02 motocicletas (uma Honda 
Titan 150 e uma XR Tornado) provenientes de crime, razão pela qual 
ele foi autuado pelo delito de receptação. O caso segue em 
investigação pela Polícia Civil de Pontes e Lacerda. (Fonte e Foto: 
PJC)
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oi assinado na manhã Fdesta segunda-feira 
(06/03) a renovação do 

termo de parceria que tem por 
objeto dar continuidade ao 
Programa A União Faz a Vida, 
no município de Araputanga, 
que será realizado através do 
estabelecimento de um vínculo 

de cooperação entre a Prefeitura 
Municipal e a Fundação Sicredi.

O acordo, assinado pelo 
prefeito Joel Marins visa à 
manutenção da metodologia da 
educação cooperativa baseada 
em projetos na rede municipal 
de ensino, desenvolvidos pelos 
professores, alunos e equipes 

das  ins t i tu ições  pa ra  o  
desenvolvimento de princípios 
de cooperação e cidadania.

"É muito bom à gente 
poder renovar esse convênio 
com a prefeitura. Já estamos 
caminhando para o quarto ano 
com o Programa União Faz a 
Vida aqui no município e temos 

visto grande crescimento, tanto 
dos professores quanto dos 
alunos, mas principalmente 
para a comunidade. pois vemos 
q u e  e m p r e s a s  t e m  s e  
p r e o c u p a d o  c o m  o  
desenvolvimento da educação 
no município", disse Eber da 
S i l v a  c o o r d e n a d o r  d e  
P r o g r a m a s  S o c i a i s  d a  
instituição financeira.

De acordo com Eber 
Silva apenas nas escolas 
municipais serão investidos 
mais de R$ 50 mil reais esse 
ano, através do programa. 
Conforme o coordenador de 

Programas Sociais, ao todo será 
investido R$ 200 mil reais nesse 
ano de 2017. 

”O União Faz a Vida deu 
ce r to  em Arapu tanga  e  
esperamos que continuie por 
muitos anos", afirmou.

O Prefeito Joel Marins 
de Carvalho (PSB) destacou a 
importância da parceria que é 
boa para o município. 

"O que é bom para o 
município nós estamos de 
portas abertas para receber", 
disse que acredita muito no 
projeto desenvolvido em prol da 
melhoria da educação.

Renovado convênio do programa
A União Faz a Vida em Araputanga

ARAPUTANGA

Ulisses Martins

O Prefeito Joel Marins de Carvalho (PSB) destacou a importância da parceria que é boa para o município

Programa A União Faz a Vida, será realizado através de um vínculo de cooperação entre a Prefeitura Municipal e a Fundação Sicredi.

Foto: Popular Online
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Governo Federal, via Secretaria 
de Aviação Civil (SAC).

O deputado Dr. Leonardo 
(PSD) foi o parlamentar que 
articulou junto ao Governo do 
Estado e Governo Federal para 
esta obra. 

E l e  d e s t a c o u  a  
importância de Cáceres, uma vez 
que o município tem uma 
localização estratégica em 
relação a faixa de fronteira 

 a m p l i a ç ã o  d e s t a s  Aestruturas vai estimular o 
desenvolvimento das 

cidades, potencializar o turismo, 
melhorar o acesso a serviços 
públicos e elevar a qualidade de 
vida do cidadão. Além disso, o 
Governo do Estado busca 
m e l h o r i a s  n a  s e g u r a n ç a  
operacional  das  unidades  
aeroportuárias.

O  s e c r e t á r i o  d e  

Infraestrutura e Logística, 
Marcelo Duarte explicou que o 
caminhão é imprescindível para 
determinar a capacidade de 
segurança operacional  do 
aeroporto, uma vez que aumenta 
o nível de proteção contra 
incêndio da unidade. 

Duarte explica, ainda, que 
o caminhão foi obtido pelo 
Governo de Mato Grosso que 
celebrou um convênio com o 

reforma da estrutura e adequação 
do terminal, a ampliação e 
adequação do pátio de parada de 
aeronaves, recapeamento e 
sinalização horizontal da pista de 
pouso, revitalização da cerca 
operacional  e  s inal ização 
noturna.
Voe MT - As ações voltadas para 
os aeroportos fazem parte do 
Programa Voe MT (Programa 
Estadual de Incentivo à Aviação 
Regional), da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec-MT).

Brasil/Bolívia (quando analisado 
sob os aspectos de segurança 
nacional), além de possuir uma 
das maiores pistas de pouso, 
sendo a l te rna t iva  para  o  
a e r o p o r t o  d e  V á r z e a  
Grande/Cuiabá, podendo receber 
até aviões de grande porte, como 
boeings, bem como todo o seu 
potencial turístico, em destaque o 
Pantanal.
Obras no aeroporto - Para 
c o l o c a r  o  a e r o p o r t o  e m  
funcionamento pleno, a Sinfra irá 
executar uma série de obras no 
aeroporto de Cáceres, como a 

complexos, tirando dúvidas e 
obtendo uma opinião formativa 
de especialista vinculado ao 
programa, isso foi realizado pelo 
próprio celular do médico. É um 
grande avanço para a saúde de 
Cáceres e um bem imensurável 
para quem é atendido e tem um 
problema de saúde com difícil 
diagnostico, ” afirma o prefeito 
Francis Maris.

 Prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria 
Municipal de Saúde 

implantou para os profissionais 
da rede municipal de saúde o 
programa telessaúde.

O te lessaúde  é  um 
programa do Ministério da Saúde 
e tem como objetivo capacitar os 
profissionais da saúde, médicos, 
e n f e r m e i r o s ,  a g e n t e s  
comunitários de saúde, a 
distância com o método de 
teleconferência e também com o 
número de telefone gratuito, para 
solucionar duvidas com os 
especialistas, o programa oferece 
o  t e l e c o n s u l t o r i a ,  
telediagnóstico, segunda opinião 
formativa, tele-educação e 
atendimento telefônico gratuito.

Na segunda-feira, 16 
médicos e 13 enfermeiros, 
participaram da capacitação na 
sala de reuniões do gabinete do 
Prefeito, com o Coordenador do 
Núcleo Intermunicipal  de 
Telessaúde e Coordenador de 
Campo do Núcleo Estadual 
Valdelírio Venites para início da 
implantação do TELESSAÚDE 
em Cáceres.

O Secretário de Saúde, 
Roger Alessandro, destacou que 

mesmo enfrentando todas as 
dificuldades e contratempos, a 
saúde em Cáceres vai conseguir 
melhorar o nível de acesso aos 
tratamentos, bem como a 
qualidade dos serviços prestados 
ao cidadão.

“Após o curso alguns 
médicos já começaram a pedir 
i n f o r m a ç õ e s  d o s  
e n c a m i n h a m e n t o s  m a i s  

Aeroporto de Cáceres recebe
caminhão bombeiro nesta quinta
Lis Ramalho

ENTREGA

Para colocar o aeroporto em funcionamento pleno, a Sinfra irá executar uma série de obras no aeroporto de Cáceres

Deputado Dr. Leonardo articulou junto ao Governo Estadual e Federal
 

Foto: Arquivo

TELECONSULTA

Prefeitura implanta
o programa Telessaúde
Redação c/ Assessoria

O telessaúde é um programa do Ministério da Saúde que tem por objetivo capacitar os profissionais da saúde
 

Foto: Assessoria

policiais que realizaram busca 
pessoal, encontrando na cintura 
do menor J.D.O.C.,  16 anos, uma 
arma de fogo calibre 22. 

Aos policiais os suspeitos 
disseram que moram no Bairro 
Guanabara e que a arma seria 
usada para um acerto de conta.

Diante dos fatos os dois 
foram conduzidos aos CISC para 
providências.

urante rondas ostensivas Dpelas ruas do Bairro 
Jardim das Oliveira 

(Empa), na noite de segunda-
feira, a GU da Polícia Militar 
apreendeu dois adolescentes que 
portavam arma de fogo.

Os menores J.D.O.C. e 
W.S.C.P., de acordo com a Polícia 
Mil i tar  estavam em duas 
bicicletas em atitude suspeita, 
quando foram abordados pelos 

POLÍCIA

Menores são apreendidos pela Polícia
Militar com arma de fogo no Empa

Da Redação  
Foto: Divulgação

Arma apreendida pela PM
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No dia 21 de março (segunda-feira), a partir das 13h, a 
Comarca de Cáceres vai implantar na cidade a Oficina de Pais e 
Filhos, que tem como objetivo maior fortalecer o vínculo entre pais 
em processos de separação e filhos. Página 03

A Agencia Fluvial de Cáceres está 
com inscrições abertas para o curso de 
Pescador Profissional, que objetiva qualificar 
o cidadão do ramo da pesca artesanal e 
profissional de acordo com as normas e 
diretrizes da Diretoria de Portos e Costas e 
ordenamentos baixados pelo Ministério da 
Pesca e Aquicultura. Página 03

O Aeroporto de Cáceres receberá um 
Caminhão de Combate a Incêndio (tipo 3). O governo 
do Estado fará a entrega nesta quinta-feira (09/03). O 
veículo servirá para atender o Aeroporto que passará 
por reformas, ainda este ano. Com isso, até 2018, Mato 
Grosso contará com oito aeroportos regionais 
recebendo voos comerciais, atualmente são seis.

                        Página 04

A pauta política do movimento municipalista para este ano 
foi amplamente debatida nesta terça-feira (06), em Brasília, durante 
reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos 
Municípios, cuja programação também incluiu um encontro com 
parlamentares federais para debater o encaminhamento de projetos 
no Congresso Nacional. Página 06

EVENTO

Comarca de Cáceres implanta  dia
21 de março Oficina de parentalidade

 
Foto: Tony Ribeiro

A juíza Alethea Assunção afirma que a implantação do Cejusc em Cáceres foi extremamente importante 
para diminuir o número de processos de Família na comarca

QUALIFICAÇÃO

Agência Fluvial de Cáceres oferta curso de
Pescador Profissional, inscrições estão abertas

Foto: Ilustrativa

Curso de Pescador Profissional acontece em abril

ENTREGA

Aeroporto de Cáceres recebe caminhão bombeiro nesta quinta

Caminhão de Combate a Incêndio será entregue nesta quinta-feira

Foto: Assessoria

PAUTA POLÍTICA

AMM e prefeitos participam de debate
sobre a pauta municipalista para 2017

Reunião discutiu pauta política do movimento municipalista

Foto: Agência CNM
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deixaram de ter para quem vender  seus 
p r o d u t o s  e  a s  i n s t i t u i ç õ e s  
consequentemente deixaram de receber.  

"Nesse contexto solicitamos o 
apoio do Prefeito para a compra desses 
produtos através das chamadas públicas 
dos 30% do (PNAE) Programa Nacional 
de Alimentação Escolar e do (PAA), que 
deve ser comprado de agricultores 
locais, ” argumenta Fátima.
O Prefeito Francis afirmou durante a 
reunião que vai fazer o possível para 
atender à solicitação, vendo também a 
questão jurídica, conversar com as 
nutricionistas para incluir no cardápio 
da merenda escolar os pães, biscoitos, 
enfim se possível toda produção da 
ARPEP.  

"Vamos também estudar a 
possibilidade de vocês estarem vindo 
comerc ia l i za r  os  p rodu tos  na  
SICMATUR. Faço questão dessa 
inclusão, pois isso fortalece a 
agricultura familiar especialmente o 
empoderamento da mulher rural de 
Cáceres, ” destacou Francis
O prefeito Francis, ainda entregou uma 
mensagem em homenagem ao dia 
internacional das mulheres, para as 
associadas e recebeu vários presentes 
produzidos por elas.

 Prefeito de Cáceres Francis OMaris Cruz,  a Vice- Prefeita 
Eliene Liberato, as Secretárias 

municipais de Ação Social Eliane 
Batista e de Educação Cristiane 
Barbosa, receberam nesta terça-feira, as 
mulheres da Associação Regional das 
Produtoras Extrativistas do Pantanal 
( A R P E P ) ,  a c o m p a n h a d a s  d a  
Coordenadora regional da Federação de 
Órgãos para Assistência Social e 
Educacional - FASE,  Fátima Aparecida 
Moura, da assessora Fran Paula de 
Castro e do representante do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais Pedro Alves 
da Cunha, para dialogar sobre a inserção 
dos alimentos produzidos pelos grupos 
agroextrativista da ARPEP nos 
programas da Prefeitura que compram 
produtos alimentícios, produzidos pelas 
cooperativas e associações de pequenos 
produtores.

A Presidenta da ARPEP, Érica 
Kazue Sato Catelan, explicou que a 
associação tem hoje 40 famílias de 
pequenos agricul tores em três  
assentamentos e uma comunidade 

tradicional. Nesses oito anos de 
trabalho, conquistaram com o apoio da 
FASE e parceiros, a geração de renda no 
campo, a valorização do trabalho 
feminino, a superação da violência e 
injustiças de gênero e mantemos as 
famílias no campo. "Temos hoje 4 
unidades de beneficiamentos onde 
processamos os frutos do cerrado, 
contribuindo com a produção de 
alimentos saudáveis oriundos do agro 
extrativismo do pequi, cumbaru e 
babaçu, ” finalizou.

D e  a c o r d o  c o m  a   
Coordenadora da Fase,  Fátima , os  
produtos  eram vendidos para o (PPA) 
Programa de Aquisição de Alimentos do 
Governo Federal e o Governo Federal 
doava para o município entregar nas 
escolas municipais do campo, Buriti, 
Clarinópolis, Santa Catarina e em 
algumas escolas municipais da zona 
urbana, além do Lar Servas de Maria, 
APAE, Hospital O Bom Samaritano e 
Fundação Terezinha Mendes, mas em 
2016 o Governo Federal interrompeu o 
programa,  assim essas mulheres 

exemplo, mandar o recado que a pensão 
está atrasada, pode magoar o filho”, 
destaca.

Sobre os resultados positivos 
que a Oficina promove nas pessoas que 
passam pelo curso, a juíza Alethea 
af i rma que os  benef íc ios  são  
contabilizados muito mais na vida das 
pessoas, principalmente dos filhos, que 
no número de processos.  Ela ressalta 
ainda que é muito importante que os pais 
percebam a importância da carga 
negativa que eles podem levar para a 
vida dos filhos quando eles trazem as 
crianças e adolescentes para dentro de 
discussões que são exclusivas de 
adultos, como é o caso de pensão, 
partilha e visitas, por exemplo.
Cejusc Cáceres – A gestora do Centro 
Judiciário de Solução de Conflitos e 
Cidadania de Cáceres, Adriana Del 
Castanhel, afirma que na secretaria 
chegam a ser impetrados quase 50 novos 
casos mensalmente, sendo que cerca de 
90% são casos de família. “As pessoas 
estão internalizando a cultura da 
mediação e já procuram o Centro para 
que possamos fazer um acordo”.

A juíza Alethea Assunção 
afirma que a implantação do Cejusc em 
Cáceres foi extremamente importante 
para diminuir o número de processos de 
Família na comarca, que chegou já 
chegou próximo a quase seis mil, e 
também para manter este número em um 
patamar salutar. Atualmente tramitam 
cerca de 2.500 processos referentes ao 
tema na Vara de Família.

 evento será realizado pelo OCentro de Centro Judiciário de 
Solução  de  Conf l i tos  e  

Cidadania (Cejusc) em parceria com a 
Primeira Vara Cível da comarca, 
responsável pelos processos de Família 
e Sucessões.

O s  p a r t i c i p a n t e s ,  
provavelmente 20 casais, serão 
escolhidos entre os processos litigiosos 
em tramitação e casos pré-processuais 
também, ou seja, aquelas que ainda não 
viraram ação. “O evento é voltado para 
pais que estão em processo de separação 
com a finalidade de mostrar que a 
ruptura da união não deve interferir na 
vida dos filhos, que a parentalidade vai 
continuar para sempre. Em momento 
algum o objetivo da oficina é fomentar 
uma reconciliação de casais, o nosso 
objetivo são pais e filhos”, explica a 
juíza titular da vara, Alethea Assunção 
Santos.

A reunião é realizada com o 
auxílio de psicólogos e assistentes 
sociais, na qual o público é dividido em 
grupos de pais, filhos crianças e filhos 
adolescentes. De acordo com a 
magistrada, com as crianças o assunto é 
tratado de forma lúdica, já com os 
adolescentes e adultos é abordado 
usando vídeos, músicas, palestras e 
outros recursos disponíveis.

“Para os pais nós tentamos 
mostrar como as crianças se sentem com 
o divórcio, como elas são afetadas. Às 
vezes um comportamento dos pais que 
pode parecer ingênuo, como, por 

m entrevista ao Jornal ECorreio Cacerense, Clemente 
destacou que durante o curso 

serão ministradas aulas de Técnica de 
pesca, primeiros socorros, legislação 
de pesca, condução de embarcações, 
segurança da navegação e demais 
disciplinas de interesse.

O sub-oficial destaca que o 
curso em epigrafe configura-se numa 
oportunidade para profissionalizar 
um público alvo de significativa 
atividade na nossa região pantaneira. 
D e  a c o r d o  c o m  a s  n o r m a s  
estabelecidas são pré-requisitos para 
a inscrição: Ser Brasileiro nato ou 
naturalizado, ser maior de dezoito 
anos no ato da matricula e possuir 
escolaridade inferior ao 6º ano do 
ensino fundamental, apresentar 
indicação de empresa de pesca ou de 
entidades representativas dos 
pescadores (empresa, federação, 
sindicatos ou Colônias), apresentar 
identidade, CPF e comprovante de 
residência.

Os candidatos ainda serão 
submetidos a um teste de suficiência 
física, constando das seguintes provas 
de natação, na distância de 25 metros, 

bom estado de saúde física e mental, 
explicitamente condições visuais e 
auditivas.

Segundo  Clemente  as  
inscrições já estão abertas e serão 
encerradas no dia 18 do corrente mês 
e o curso será iniciado no dia 03 de 
abril.

sem limite de tempo e permanência 
flutuando, sem qualquer auxilio, com 
duração de dez minutos.

Salientando que para serem 
submetidos ao teste de suficiência 
física, os candidatos deverão 
apresentar atestado médico, emitido 
há menos de um ano, que comprove 

Da Reportagem

Agência Fluvial de Cáceres oferta curso de
Pescador Profissional, inscrições estão abertas

QUALIFICAÇÃO

 
Foto: JCC

 Clemente destaca que as inscrições vão até dia 18 de março

REUNIÃO

Mulheres da ARPEP solicitam a inclusão no PAA
e PNAE  dos produtos produzidos pela associação
Redação c/ Assessoria

 
Foto: Assessoria

Mulheres da ARPEP em reunião com Prefeito

EVENTO

Comarca de Cáceres implanta dia
21 de março Oficina de parentalidade
Assessoria

A gestora do Cejusc, Adriana Del Castanhel, afirma que na secretaria 
chegam a ser impetrados quase 50 novos casos mensalmente

Foto: Tony Ribeiro
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Paraná e Santa Catarina. Os dirigentes 
manifestaram apoio para votar o projeto com 
urgência no Congresso”, assinalou Fraga.

O Projeto de Lei 288/2016 altera o 
artigo 31 da Lei Complementar nº 87/1996 
( le i  Kandi r )  pa ra  regu lamenta r  a  
compensação da União aos estados, 
municípios e Distrito Federal. A iniciativa 
visa, principalmente, o ressarcimento integral 
aos entes federados das perdas de receita 
causada pela desoneração das exportações, 
estabelecida pela lei. Representantes do 
movimento municipalista conseguiram apoio 
dos parlamentares de vários estados para 
acelerar a votação do projeto no Congresso 
Nacional.

A derrubada do veto ao projeto que 
trata do Imposto sobre Serviços (ISS) também 
é considerada uma pauta prioritária, bem 
como o projeto que trata da repatriação, que 
está na pauta do Senado Federal. A 
expectativa é que o Senado conclua nesta 
semana a votação do projeto de lei que 
prorroga o regime de repatriação de recursos, 
que sofreu modificações na Câmara dos 
Deputados. 

Há reuniões agendadas para debater 
o assunto e articular estratégias para agilizar a 
votação da matéria no Congresso,  
considerando que vai representar mais receita 
nos cofres municipais. O piso do magistério 
também foi destaque na reunião. A proposta é 
alterar o índice de reajuste do piso para o 

ESCALA MÊS MARÇO / 2017 “MÉDICOS”

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Cáceres

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRONTO ATENDIMENTO MÉDICO 24 HS

Dias

Mês

Dia
s

Se
m

MATUTINO:

das 07:00 às 13:00 hs

VESPERTINO:

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:

das 19:00 às 07:00 hs

01/03
/17

QU
A

MARCIO/GILDO/NA
YARA

MARCIO/JOZIANE/NAY
ARA

GILDO/RENATA/O
TAVIO

02/03
/17

QU
I

MARCIO/NAYARA/
MARCOS C

MARCOS 
C/NAYARA/OTAVIO

MARCIORAFAEL/
MARCOS C

03/03
/17

SE
X

GILDO/JOZIANE/D
ANILA

NAYARA/MARCOS 
C/JOSIANE

MARCIO/OTAVIO/
THIAGO

04/03
/17

SA
B

MARCIO/NAYARA/
THIAGO

MARCIO/NAYARA/THI
AGO

NAYARA/MARCIO/
OTAVIO

05/03
/17

DO
M

MARCIO/MARCOS 
C/THIAGO

MARCIO/JOZIANE/NAY
ARA

RENATA/DANILA/
OTAVIO

06/03
/17

SE
G

MARCIO/NAYARA/
DANILA

JOZIANE/DANILA/GILD
O

MARCIO/RAFAEL/
GILDO

07/03
/17

TE
R

MARCIO/KATIA/GI
LDO

GILDO/MARCIO/KATIA
MARCIO/RENATA/
GILDO

08/03
/17

QU
A

MARCIO/JOZIANE/
KATIA

JOZIANE/KATIA/MARC
IO

RENATA/GILDO/O
TAVIO

09/03
/17

QU
I

MARCIO/JOZIANE/
NAYARA

JOZIANE/GILDO/OTAVI
O

MARCIO/GILDO/R
AFAEL

10/03
/17

SE
X

MARCOS 
C/JOZIANE/KATIA

NAYARA/MARCOS 
C/OTAVIO

MARCIO/MARCOS 
C/OTAVIO

11/03
/17

SA
B

MARCOS 
C/KATIATHIAGO

KATIA/THIAGO/IMELD
A

NAYARA/JOZIANE/
THIAGO

12/03
/17

DO
M

JOZIANE/KATIA/T
HIAGO

JOZIANE/NAYARA/THI
AGO

DANILA/RAFAEL 
/NAYARA

13/03
/17

SE
G

JOSIANE/KATIA/DA
NILA

KATIA/JOZIANE/GILDO
MARCOS 
C/RAFAEL/OTAVIO

14/03
/17

TE
R

MARCIO/KATIA/GI
LDO

GILDO/KATIA/MARCIO
MARCIO/RENATA/
GILDO

15/03
/17

QU
A

MARCIO/JOZIANE/
KATIA

JOZIANE/KATIA/MARC
IO

GILDO/;RENATA/O
TAVIO

16/03
/17

QU
I

MARCIO/JOZIANE/
NAYARA

JOZIANE/GILDO/OTAVI
O

RAFAEL/GILDO/M
ARCOS C

17/03
/17

SE
X

MARCIO/KATIA/GI
LDO

NAYARA/MARCOS 
C/OTAVIO

MARCIO/OTAVIO/
JOSIANE

18/03
/17

SA
B

KATIA/THIAGO/IM
ELDA

KATIA/THIAGO/IMELD
A

NAYARA/THIAGO/
IMELDA

19/03
/17

DO
M

JOZIANE/NAYARA/
THIAGO

JOZIANE/NAYARA/THI
AGO

RENATA/DANILA/
THIAGO

20/03
/17

SE
G

JOSIANE/KATIA/DA
NILA

KATIA/JOZIANE/GILDO MARCIO/RAFAEL/
OTAVIO

21/03
/17

TE
R

MARCOS 
C/KATIA/GILDO

GILDO/JOSIANE/KATIA
GILDO/MARCIO/R
ENATA

22/03
/17

QU
A

MARCOS 
C/JOZIANE/KATIA

JOZIANE/KATIA/MARC
IO

GILDO/RENATA/O
TAVIO

23/03
/17

QU
I

MARCIO/NAYARA/
MARCOS C

NAYARA/GILDO/OTAVI
O

GILDO/RAFAEL/M
ARCOS C

24/03
/17

SE
X

KATIA/DANILA/GIL
DO

GILDO/MARCOS 
C/OTAVIO

OTAVIO/THIAGO/
NAYARA

25/03
/17

SA
B

KATIA/THIAGO/IM
ELDA

KATIA/THIAGO/IMELD
A

NAYARA/OTAVIO/
THIAGO

26/03
/17

DO
M

JOSIANE/OTAVIO/T
HIAGO

NAYARA/JOSIANE/THA
IGO

DANILA/NAYARA/
THIAGO

27/03
/17

SE
G

GILDO/KATIA/DAN
ILA

KATIA/JOSIANE/GILDO
RAFAEL/MARCOS 
C/OTAVIO

28/03
/17

TE
R

MARCIO/KATIA/GI
LDO

GILDO/MARCOS C 
/KATIA

MARCIO/RENATA/
GILDO

29/03
/17

QU
A

MARCIO/JOZIANE/
KATIA

JOZIANE/KATIA/MARC
IO

RENATA/GILDO/O
TAVIO

30/03
/17

QU
I

MARCIO/JOZIANE/
MARCOS C

JOZIANE/GILDO/OTAVI
O

RAFAEL/GILDO/M
ARCOS C

31/03
/17

SE
X

MARCIO/KATIA/GI
LDO

NAYARA/MARCOS 
C/OTAVIO

MARCIO/OTAVIO/
JOSIANE

 presidente da Associação Mato-Ogrossense dos Municípios - AMM, 
Neurilan Fraga, e prefeitos do estado 

participaram das reuniões, realizadas na sede 
da Confederação Nacional dos Municípios – 
CNM.

Por sugestão do presidente da 

AMM, a alteração da Lei Kandir, por meio da 
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 
288/2016, passou a integrar a pauta 
m u n i c i p a l i s t a  n a c i o n a l .  “ H o u v e  
receptividade e interesse dos presidentes de 
várias entidades municipalistas, como as dos 
estados de Goiás, Pará, Mato Grosso do Sul, 

O  o b j e t i v o  é  c o m b a t e r  o  
subfinanciamento que ocorre há anos.  O 
governo federal vai repassar R$ 70 mil por ano 
para manter a iniciativa. No entanto, 
levantamento da CNM aponta que serão 
necessários R$ 150 mil para desenvolver o 
programa.

Prefeitos mato-grossenses também 
marcaram presença em Brasília. O prefeito de 
Nova Marilândia, Juvenal da Silva, avaliou 
positivamente os resultados. “A reunião foi 
muito boa, pois demonstrou a força do 
movimento municipalista. Vimos interesse 
dos parlamentares, que demonstraram que vão 
levar à frente o compromisso com os 
municípios”, ponderou.  

O prefeito de Nova Bandeirantes, 
Valdir Pereira, concorda com a importância do 
apoio dos parlamentares e destacou o projeto 
que altera a lei Kandir como uma das pautas 
prioritárias. 

Índice Nacional de Preços ao Consumido 
(INPC). Também foram destacados os 
projetos que falam dos consórcios e de 
resíduos sólidos.
Apoio parlamentar - Parlamentares 
federais de várias partes do país, presentes na 
reunião, manifestaram apoio à votação de 
projetos importantes para os municípios. 
Representando a bancada de Mato Grosso, 
participaram os senadores Wellington 
Fagundes e Cidinho Santos, além dos 
deputados federais Victório Galli, Fábio 
Garcia e Ezequiel Fonseca.

Neurilan Fraga salientou que o 
apoio dos parlamentares é fundamental para 
a tramitação dos projetos na Câmara  e no 
Senado. Ele destacou também a importância 
da aprovação do projeto que prevê a correção 
dos valores dos programas federais, como o 
Programa Saúde da Família, transporte 
escolar e merenda escolar, entre outros. 

PAUTA POLÍTICA

AMM e prefeitos participam de debate
sobre a pauta municipalista para 2017
Agência de Notícias da AMM

Neurilan Fraga e prefeitos do estado participaram das reuniões, realizadas na sede da Confederação Nacional dos Municípios – CNM.

Foto: Agência CNM

s diretores que ficarão à frente da OFederação da Agricultura e Pecuária 
de Mato Grosso (Famato) durante o 

triênio 2017-2019 foram empossados na noite 
de segunda-feira (06/03) em uma solenidade 
emocionante que reuniu mais de 1.000 
pessoas no Cenarium Rural, em Cuiabá. 
Encabeçada pelo produtor rural Normando 
Corral, a chapa “Construindo o Futuro” foi 
eleita no dia 25 de novembro de 2016 com 
59,1% dos votos válidos.

A principal meta da nova diretoria é 
implantar uma gestão participativa, 
regionalizada e descentralizada em que todos 
os Sindicatos Rurais possam manifestar suas 
demandas e participar das decisões 
importantes.

O produtor rural Rui Prado, que 
liderou a Famato nos últimos dois mandatos, 
abriu a cerimônia falando da satisfação de ter 
presidido a entidade mãe do setor 
agropecuário de Mato Grosso. Prado 
aproveitou para agradecer o apoio que 
recebeu da família e dos companheiros das 
duas diretorias nos últimos seis anos. O ex-
presidente também destacou os feitos do 
Sistema Famato durante o tempo em que 
esteve à frente das entidades que formam o 
sistema. A modernização do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de Mato Grosso 
(Senar-MT) com a elaboração de cursos e 
treinamentos para 15 novas cadeias 
produtivas, a construção dos centros de 
treinamentos que oferecem qualificação aos 
trabalhadores rurais, em pareceria com outras 
entidades do setor, e a entrega de sete Núcleos 
Avançados de Capacitação (NACs) também 
foram conquistas relembradas por Prado.

Após assinar a ata de posse, o novo 
presidente do Sistema Famato, Normando 
Corral, agradeceu a presença de todos na 
cerimônia e a recepção dos mato-grossenses 
aos produtores que vieram de outros estados 
para desbravar Mato Grosso a partir da década 
de 70. Corral também fez uma homenagem ao 
falecido deputado federal Homero Pereira, 
que também presidiu a entidade.

“Fui eleito aqui para representar os 
produtores e nos próximos três anos à frente 
dessa diretoria farei mais do que o possível 
para a defesa dos nossos direitos. Não só 
exigindo o que é nosso, mas também pedindo, 
solicitando e conduzindo para que isso 
aconteça da melhor forma possível. Nós 
quebramos recordes de produção, não 
podemos permitir que a produção depois de 
colhida se perca nas estradas em caminhões e 
atoleiros como vemos na BR-163. Isso tem 

que parar de acontecer nesse país”.
Emocionado, Corral saudou sua 

mãe, Dona Tereza: "Sou o seu sétimo filho, o 
caçula. Tenho grande orgulho e alegria em 
poder te mostrar que aquele moleque, 'da pá 
virada', que muito trabalho lhe deu, 
transformou-se num homem, que muito 
trabalha. Essa homenagem faço à senhora. 
Para mim, é uma alegria imensurável contar 
com a sua presença aqui, do alto dos seus 88 
anos”.

N o r m a n d o  l e m b r o u  q u e ,  
coincidentemente, no dia 6 de março de 1984 
mudou-se para Mato Grosso junto com sua 
esposa Maristela. 

A cerimônia de posse da nova 
diretoria do Sistema Famato foi prestigiada 
por autoridades nacionais e estaduais. Dentre 
elas o presidente da Confederação Nacional 
da Agricultura e Pecuária (CNA) João 
Martins da Silva. 

O Ministro da Agricultura, Blairo 
Maggi, ressaltou a organização da classe 
produtiva do estado. “Há muitos anos, Mato 
Grosso vem se organizando nas questões de 
representatividade de classe. Em Brasília, 
temos muitos mato-grossenses à frente de 
entidades importantes. Isso mostra a força que 
este estado tem e o respeito que a agricultura 
de Mato Grosso possui. 

A Famato pode contar com o apoio 
do Ministro da Agricultura e pode ter certeza 
que nós também esperamos contar com o 
apoio da Famato e das demais entidades para 
juntos buscarmos as soluções para o setor 

produtivo”. O governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques, se colocou à disposição da 
nova diretoria da Famato. “Eu sei da 
importância desse setor para o nosso estado, 
por isso, Normando, você tem aqui um amigo, 
um companheiro que está disposto a buscar 
soluções e resolver as questões que 
atormentam o setor produtivo do nosso 
estado”.

Representantes do poder executivo 
de vários munícipios de Mato Grosso, dos 
poderes legislativos municipal, estadual e 
federal, presidentes de federações da 
agricultura dos estados de Mato Grosso do 
Sul, Goiás, Distrito Federal e Pará e 
representantes das entidades de classe de 
Mato Grosso também prestigiaram a 
cerimônia.
Homenagens – Os membros da diretoria 
2013-2016 do Sistema Famato receberam das 
mãos de Rui Prado um reconhecimento pelo 
período dedicado ao fortalecimento do setor 
agropecuário. Prado, por sua vez, foi 
homenageado com o troféu Luiz Alfeu. 
Criado em 2011 pelo Sistema Famato, o 
troféu tem o objetivo de prestigiar os 
presidentes que cumpriram seu papel na 
gestão das entidades e que contribuíram para 
o desenvolvimento da agropecuária de Mato 
Grosso.

Representando todas a mulheres 
que trabalham em prol do setor produtivo de 
Mato Grosso, a produtora rural de Matupá, 
Cecília Stafuzza, também foi homenageada 
pela Famato.

REPRESENTATIVIDADE

Nova diretoria do Sistema Famato é
empossada para três anos de mandato
Ascom Famato

 
Foto: Assessoria

Os diretores empossados ficarão à frente da Famato durante o triênio 2017-2019


