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O Senhor transforma
nossa tristeza em alegria

Caindo de Podre

A graça de Deus, no meio de nós, é
transformar aquilo que é nossa tristeza na
verdadeira alegria
“Vós chorareis e vos lamentareis,
mas o mundo se alegrará; vós ficareis
tristes, mas a vossa tristeza se
transformará em alegria” (João 16,20).
Veja o paradoxo que Jesus está
apresentando a partir da Sua partida deste
mundo. Essa maravilhosa oração que Ele
faz, no capítulo 16 do Evangelho de São
João, mostra-nos Jesus se despedindo dos
Seus, mas, ao mesmo tempo, preparandoos para o que vai acontecer.
De fato é assim, toda partida gera
uma tristeza, alegra-se quem não gosta
daquele que está partindo. Por isso, Jesus
está dizendo que o mundo se alegrará com
a Sua partida. Que mundo se alegra com a
partida de Jesus, com a saída d'Ele do
nosso meio? O mundo que não O acolheu,
não O aceitou nem O reconheceu como
Senhor e Salvador.
Do mesmo modo, nos dias de hoje,
alegram-se aqueles que veem o nome de
Jesus ser deixado de lado, alegram-se
todas as vezes que o nome de Jesus é
desrespeitado, que a Sua Igreja é atacada e
assim por diante. Há uma falsa alegria no
mundo, alegria de rejeitar a Deus, de não
aceitar a salvação que Ele nos trouxe, a
alegria de viver uma vida dissipada no
erro, na ignorância, vivendo cada um o
seu bel-prazer.
É uma tristeza para o coração
daquele que tem Jesus como seu Senhor e
Salvador não viver de acordo com a
vontade de Deus. Há uma tristeza de
reconhecer os próprios pecados e limites;
há uma tristeza que toma conta do nosso
coração ao ver o mundo tão fragilizado e
distante da vontade de Deus.
Veja, a graça de Deus no meio de
nós é transformar aquilo que é nossa
tristeza na verdadeira alegria, pois o
Senhor que foi voltou e está no meio de
nós. Mesmo que, muitas vezes, fiquemos
distantes d'Ele, Ele jamais fica distante de
nós!
Se tem alguma coisa entristecendo
o nosso coração, causando preocupação e
uma certa amargura na nossa alma,
permitamos que o Senhor transforme a
nossa tristeza em alegria, permitamos que
o nosso pranto seja transformado na
verdadeira alegria de ser discípulo de
Nosso Senhor Jesus Cristo, alegremo-nos
com Ele, com a Sua presença viva e real
no meio de nós, ainda que tenhamos
muitos motivos para nos entristecer e nos
preocuparmos, muitos motivos que tiram
momentaneamente a alegria do nosso
coração.
Há uma alegria maior, que vem do
coração de Deus, se permanecermos n'Ele
nada a tirará de nós. Podemos passar por
momentâneas situações, mas a alegria que
vem do coração de Deus ninguém pode
nos roubar.
Deus abençoe você!

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

O Palácio Tremeu; O mausoléu
da Transilvânia tupiniquim está em
concordata; A mansão da Família
Adam's, balançou e o Jaburu bateu asas
e foi visto rodeando um ninhal do
pantanal. Concluindo e trocando em
miúdos, o bobó chera-chera fedeu e as
Matildes dizem que até o Cristo
Redentor encolheu um dos braços pra
tapar as narinas.
Pra quem pensava que o filme
tragicômico de Al-Capone made in
Brazil ia jogar o The End na telona,
acender as luzes do Cine Brasil, o
blecaute reservou nova sessão de
deixar o Zé do Caixão enrubescido.
Pois é, Amigos, os homens de
preto buscavam o tal dono da Friboi e
pela culatra, a bala perdida atravessou
bifes de papelão e a carne fraca ficou
moída. Os personagens da opera bufa
chegaram a Temer e a cautela de pizza
estragada, gerou o enredo de causar
inveja a Shakspeare, teve lances
mirabolantes, que se imortalizados na
sétima arte, é sério concorrente ao
Oscar de melhor sinopse, a ponto de
desbancar o abominável homem das
Neves.
Amigão, nos últimos dias, foi
um tal de corre-corre, malas de
dinheiro em subterrâneos,
confidencias gravadas, os juristas
gastando o latim, “ actori incumbit
ônus probandi”, ou seja, ao autor,
incumbe o ônus da prova, e delongas
mais. Curioso, que ninguém se
submete ao detector de mentiras, fato
aliás, que não nos surpreende na era
Pinoquiana.
Grave, quando o tsunami de
mentiras encontra eco defensivo em

X

parte da grande mídia, pequena,
entendemos, no que tange a ética
profissional do jornalismo, pauta que
sempre nos guiou em nossa árdua
missão de quase 4 décadas. Vejam que
há duas semanas nosso editorial
O Brasil que Treme,
vislumbrou a queda do Jaburu, e que
ninguém estranhe se acontecer.
Citamos a guilhotina de Robespierre,
de Monsieur Gulhotim, lembrada no
samba de Noel Rosa, Palpite Infeliz, e
que foi e destacado domingo último no
Fantástico da Plin-Plin.
Sinal evidente, que jornalismo
sério enxerga e sente a podridão antes
do lixeiro bater a porta. Pra quem se
sente confuso neste jogo de semimetáforas, importante lembrar que,
mais muito mais merda, ainda vai rolar
no ventilador patropi. Que de Cabral à
Cabral, os ventos candangos vão
empestar ainda mais os ares da terra de
Santa Cruz.
E neste embalo de Joesley que
de safadão nada tem, (cala a boca
Batista!) a banda passa, a fila anda e o
povo, ah, o povo, grande responsável
p o r t a n t a d e s g r a ç a ,
(caaaaallllmmmmaaaa, que a gente
explica), continua no eito da senzala
pagando R$ 302 mil por mês para
deputado federal em Brasília.
Neste contexto, sábia, a
oportuna frase do semi-analfabeto
Everardo Tiririca, deputado mais
votado nas últimas eleições, de que
nada adianta a justiça condenar os
políticos corruptos, se o povo os
absolve nas urnas.
Ta bom, ou quer mais? Bom
Dia, Será?

DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para a Policia Militar que retornou com o policiamento
escolar, proteger as crianças é o dever de todos.
Parabéns a todos policiais envolvidos nesta questão,
afinal as crianças tem que crescer não com medo da
polícia e sim com respeito aos amigos da lei.
BOLAS PRETAS

Para os motoristas que não respeitam as passarelas
elevadas de pedestres parando bem em cima,
atrapalhando o pedestre. Frequentemente essa atitude é
notada principalmente na praça Barão a noite e em
finais de semana. Leis foram criadas para serem
respeitadas e não ignoradas. Fica a Dica.
BOLAS BRANCAS

Para o Núcleo de Integração, Ensino, Pesquisa e Saúde
do Hospital de Câncer de Mato Grosso que vai oferecer
o II Curso de Oncologia Básica. Com vagas limitadas, o
curso é destinado para profissionais da saúde, mas
interessados na área podem participar. Serão discutidos
os princípios do câncer, quimioterapia, radioterapia,
cirurgia oncológica, transplante de medula e cuidados
paliativos. Os participantes receberão certificação de 10
horas. Inscrições pelo site www.hcancer.com.br. O
evento acontecerá no dia 24 de junho, das 8h às 17h30,
no próprio Hospital. Estudantes pagam R$ 50 e
profissionais R$ 80.
BOLAS PRETAS

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

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Para a falta de transporte coletivo em Cáceres. Temos
bairros longínquos e não temos transporte urbano
frequente. Toda população sente saudades da Jaó
quando tínhamos ônibus que ligava esses bairros de 15
em 15 minutos, hoje restam apenas os pontos
abandonados que estão quase caindo na cabeça de quem
se atrever sentar, pra fugir do sol, porque coletivo que é
bom, nada.
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PROTESTO

Famílias protestam contra demora
na entrega das casas do Vila Real
Da Redação

Foto: Roni Garcia

P

elo menos 50 pessoas
protestaram na manhã de
ontem (26) em frente a
agência da Caixa Econômica
Federal. O objetivo foi cobrar a
entrega das 490 casas do
residencial Vila Real, que até
agora não foi definido data para a
entrega.
Os contemplados que
participaram do protesto foram
sorteados e selecionados pela
Caixa Econômica Federal depois
de cumprirem todas as etapas
exigidas pelo programa "Minha
Casa, Minha Vida". Entretanto,
eles reclamam da indefinição dos
órgãos públicos sobre a entrega
das moradias enquanto
continuam pagando aluguel.
A obra que custou R$ 25
milhões, foi executada pela
empresa Sisan-Engenharia, na
gestão do ex prefeito Túlio Fontes
e não foram entregues na época
porque o governo do Estado não

SEGURANÇA

Cavalaria da Policia Militar vai atuar
durante o Festival de Pesca de Cáceres
Silvio Rodrigues/Jornal Oeste

U

ma reunião realizada na
sede da Sicmatur na
manhã desta quintafeira, 25, em Cáceres, entre vários
seguimentos do setor de
segurança, definiram os
paramentos de atuação em
especial da Polícia Militar nos
dias do Festival Internacional de
Pesca.
Segundo Lauro Luiz de
Alcântara Silva que é um dos
coordenadores da parte estrutural
do evento, algumas medidas
serão adotadas para garantir um
FIP seguro.
Ele explicou que quando a
criança chegar na portaria
acompanhado do pai ou
responsável uma pulseira com
nome e telefone será entregue
para a criança.
O objetivo é diminuir o
número de crianças que se
perdem em meio a multidão.
Lauro disse ainda que
cerca de 90 seguranças
particulares deverão garantir a
tranquilidade dos participantes.

Contemplados protestaram com cartazes em frente a Caixa

fez a rede de esgoto, que era sua
contrapartida.
A vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, em entrevista a
Radio Difusora, na manhã de
ontem, informou que a entrega

agora é por conta da Caixa
Econômica, porque as
responsabilidades da prefeitura já
foram cumpridas, e que as
residências deverão ser entregues
no mês de Julho.

TRIÊNIO 2017-2020

Nova diretoria do Sindicato Rural de
Cáceres toma posse nesta segunda-feira
Da Redação

O

produtor rural Jeremias
Pereira Leite, eleito com
78% dos votos, explicou
que entre as metas traçadas pela
nova gestão está a consolidação
do Programa de Qualidade
Sindical, a qualificação do
trabalhador rural, a difusão de
tecnologias e conhecimento.
Outra questão que será priorizada
segundo o presidente eleito, é
levar os produtores para dentro da
entidade e trabalhar com a
juventude na intenção de
solucionar as dificuldades
encontradas na sucessão no
campo e na representatividade da
classe.

A programação de posse
começará com a Missa em Ação
de Graças realizada as 6 horas da
manhã, na Igreja Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, situada a
Avenida 7 de Setembro, 76.
A cerimônia de posse
acontece no Cenarium Rural de
Cáceres, no Parque de
Exposições, as 19 horas, com
presença de autoridades e
convidados.
Serão empossados:
Presidente: Jeremias Pereira
Leite
Vi c e - P r e s i d e n t e : R i c a r d o
Castella Cardoso
1º Secretário: Ida Beatriz
Foto: Arquivo

Machado de Miranda Sá
2º Secretário: Aury Paulo
Rodrigues
1º Tesoureiro: Jeferson da Silva
Faria
2º Tesoureiro: Luiz Ricardo
Barbosa Barros
Suplentes da Diretoria
1º Suplente: João Oliveira
Gouveia Neto
2º Suplente: João Henrique da
Silva de Paula
3º Suplente: Dario Monari
Conselho Fiscal Titulares
1º Conselho Fiscal: Luiz Claudio
Fontes Salles Graça
2º Conselho Fiscal: André Ovelar
3º Conselho Fiscal: Claudio Luiz
de Oliveira
Conselho Fiscal Suplente
1º Suplente: Amarildo Merotti
2º Suplente: Milton de Paula
Ferreira Junior
3º Suplente: Adão Alves Garcia
Junior

Outra meta é combater eventuais
brigas do lado interno da festa que
no ano passado foi grande.
Já o comandante do 6º
Batalhão da Polícia Militar,
Major Mauritti de Campos Lima,
garantiu que a corporação deve
receber reforço de viaturas e
policiais da região, porém, por
medida de segurança ele preferiu
não divulgar o número de
policiais que estarão trabalhando
duramente os dias do Festival.
O comandante apenas
adiantou que 10 homens da
Cavalaria da Polícia Militar de
Cuiabá estarão realizando o
trabalho de rondas na praça de
eventos.
Mauritti afirmou ainda
que há por parte da Polícia uma
grande preocupação em manter a
segurança da comunidade não só
no local da festa mas também no
momento de retorno às
residências ao fim dos shows.
Também há uma ação
para manter viaturas nos bairros
para evitar furtos as residências.
Foto: Ilustrativa

Cavalaria da PM vai atuar durante o FIPe

Diretoria em reunião com Famato traçando metas
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SETOR DA CARNE

A Acrimat solicitou a certiﬁcação das indústrias de pequeno
e médio porte para fortalecer e diversiﬁcar o setor da carne

Frigorícos regionais poderão comercializar
carne mato-grossense para todo o país

De Cara Com a Menopausa

Assessoria
Foto: Ilustrativa

Levantamento do Imea aponta que em Mato Grosso, 90% dos abates
é realizado por empresa que possuem Selo de Inspeção Federal

E

m 30 dias, as indústrias
frigoríficas que possuem o selo
do Serviço de Inspeção
Sanitária Estadual (Sise) poderão aderir
ao Sistema Brasileiro de Inspeção de
Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa)
por meio do Sistema Unificado de
Atenção à Sanidade Agropecuária
(Suasa). O anúncio foi feito pelo
presidente do Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso (IdeaMT), Guilherme Nolasco, à diretoria da
A Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat).
Há uma semana, a Acrimat
protocolizou no Indea-MT um ofício
solicitando celeridade neste processo de
adesão ao Sisbi-Poa para garantir mais
competitividade ao setor. Atualmente,
48,8% dos abates no Estado são

realizados por um único grupo e 77%
distribuído entre cinco empresas. De
acordo com levantamento do Instituto
Mato-Grossense de Economia
Agropecuária (Imea), outras 42
empresas abateram 22,9% do total de
2015.
O presidente do Indea,
Guilherme Nolasco, contou que na
última semana os fiscais do Mapa
auditaram o sistema do Indea e em até
30 dias todos os ajustes solicitados
deverão cumpridos.
“O processo de adesão do
Serviço de Inspeção Estadual ao
Serviço Federal está encaminhado e em
breve as indústrias regionais poderão
solicitar o selo federal e colocar seus
produtos no mercado nacional. Vamos
fortalecer o produtor e o empresário

A menopausa, um fenômeno natural, ainda é tratada como tabu pela
sociedade porque está associada ao envelhecimento e na verdade, a
única coisa que acontece com a mulher é não poder mais gerar
ﬁlhos. O importante é detectar esta fase a tempo, com discrição se
preferir e tratá-la adequadamente.
Os anos vão passando e o corpo da mulher mudando. O inicio
é marcado com falhas da menstruação, chamada de climatério ou
perimenopausa, até chegar o ﬁnal total, um ano seguido sem
menstruar, termino da fase reprodutiva da mulher. O comum é que a
menopausa gera insegurança, apresenta alterações de humor, a
queda na libido e outros incômodos. Já que a menopausa é um
estágio pelo qual todas as mulheres com mais de 45 anos terão de
passar, detectar a tempo e com ajuda de um médico
endocrinologista, sempre é possível superar essa fase de transição
feminina e manter a saúde equilibrada e com tranquilidade.
Ignorar as mudanças geradas pela chegada da menopausa
não é a melhor saída. Hoje qualquer mulher pode acompanhar ou
monitorar, em qualquer lugar, esta fase com muita facilidade e
praticidade com um simples teste de urina vendido em farmácias e
drogarias. O conﬁrme® Menopausa é um produto que contem tiras
reativas a detecção qualitativa do hormônio folículo estimulante
(FSH). Fácil de usar, seguro e rápido, resultado em apenas 5
minutos, o auto teste serve para orientação da mulher nesta fase tão
importante.
Assim detectada esta fase, a menopausa, quando os ovários
pararam de funcionar, além da mulher não poder mais engravidar, as
glândulas interrompem a produção de estrogênio e progesterona.
Mas, muito cuidado no climatério, o período em que a
menstruação começa a ﬁcar irregular, pois é nessa fase que os
incômodos passam a surgir. A menstruação ﬁca irregular, o ﬂuxo
pode aumentar ou diminuir, dependendo da mulher, como também o
ciclo deixa de ter um parâmetro normal e passa a vir em dias e datas
inesperadas e uma possível gravidez, também pode ocorrer.
A menopausa, muitas vezes, vem acompanhada de
mudanças de humor, ondas de calor e diminuição da libido, tudo
causado pela ausência do estrogênio no corpo, já que os ovários são
os principais produtores desse hormônio. Cerca de 60% das
mulheres sofrem dessa disfunção
Entre as queixas recorrentes de pacientes na menopausa está
a falta de libido, atingindo cerca de 60% das mulheres. Estudos
indicam que a queda de libido na transição para menopausa começa
20 meses antes da última menstruação e aumenta com o passar dos
anos, principalmente nos primeiros cinco anos. A falta de libido é
tratada como uma disfunção sexual, mas não pode ser considerada
apenas hormonal. A disfunção é multifatorial e pode ter a ver com a
relação com parceiro, problemas sociais, físicos, econômicos,
apesar das mulheres ainda acreditarem que só hormônio é
responsável por esta disfunção. Todos esses os fatores devem ser
levados em conta e também o tratamento com testosterona.
Em pesquisa - No Ambulatório de Climatério da Unifesp, foi
realizado estudo sobre disfunção sexual e chegou-se ao percentual
de 74% de mulheres que sofrem desse mal na menopausa. No grupo
de mulheres diabéticas isso ainda é pior, já que a doença é um
agravante para a disfunção sexual.

daqui e garantir aos consumidores de
todo o país a qualidade da carne",
declarou Nolasco.
O diretor-executivo da
Acrimat, Luciano Vacari disse que a
medida mostra sensibilidade do
governo para a situação e o
compromisso com o setor da pecuária.
“Estamos acompanhando o esforço do
Indea em atender esta demanda que vai
beneficiar os pequenos e médios
empresários e movimentar a cadeia
produtora”. Levantamento do Imea
aponta que em Mato Grosso, 90% dos
abates é realizado por empresa que
possuem Selo de Inspeção Federal e que
os frigoríficos com Sise representou
8,16% dos abates total.
Para o vice-presidente da
Acrimat, Amarildo Merotti, a adesão
vai fomentar toda a cadeia produtiva da
carne. “Com a ampliação do mercado
consumidor vai permitir que essas
empresas de menor porte fortaleçam
seus negócios, aumentando também
demanda por animais para o pecuarista.
E quem mais ganha com isso é o
consumidor, que terá mais diversidade
nas gondolas e com garantia de
qualidade”, afirma o produtor.
Endosso Nacional
O ministro da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa),
Blairo Maggi, declarou que o Ministério
pretende estimular a participação de
mais grupos no mercado de carnes. De
acordo com o jornal Diário do
Comércio e da Indústria (DCI), o
ministro afirmou que as empresas
grandes e fortes são importantes, mas
que é preciso que haja uma
predominância de pequenos.

(Por: Jornalista Lana Côrtes)
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RGA

Mato Grosso é o primeiro estado no país a garantir o pagamento da revisão anual aos servidores

Governo e deputados apresentam acordo sobre
pagamento da Revisão Geral Anual de 6,58%
Thiago Andrade/Gcom-MT

Foto: GcomMT/Maria Anffe

Por conta da crise financeira, a proposta é pagar o índice de 6,58% em três parcelas, sendo as duas primeiras de 2,15% e a última de 2,14%

O

governador Pedro Taques,
a equipe econômica do
Estado e os deputados
estaduais da base de sustentação do
governo na Assembleia Legislativa
apresentaram nesta sexta-feira
(26.05) a proposta de pagamento da
Revisão Geral Anual (RGA) para a
recomposição das perdas salariais
dos servidores estaduais referente
ao ano de 2016. Por conta da crise
financeira, a proposta é pagar o
índice de 6,58% em três parcelas,
sendo as duas primeiras de 2,15% e
a última de 2,14%, totalizando o
Índice Nacional de Preço ao
Consumidor (INPC) aferido no ano

passado, levando em consideração
que a soma dos percentuais é de
juros compostos. Desta forma, o
Governo de Mato Grosso é o
primeiro no país a apresentar uma
proposta de pagamento da RGA
aos servidores públicos.
A proposta foi construída
pelo governo com apoio dos
deputados estaduais que fazem
parte da base de sustentação no
Legislativo. Neste primeiro
momento, o Governo do Estado fez
o compromisso de terminar de
pagar os 11,28% da revisão de
2015. Por isso, serão acrescentados
ao salário dos servidores 1,74% de

aumento na folha de junho e outros
1,708% na folha de setembro desde
ano, finalizando os 11,28%,
quando somados os reajustes
concedidos em setembro de 2016
(2,0%), janeiro (2,68%) e abril de
2017 (2,68%).
A primeira parcela da
revisão deste ano será paga em
janeiro, com índice de 2,15%. A
segunda parcela será em abril de
2018, com acréscimo de mais
2,15% e a última será quitada em
setembro de 2018, agregando mais
2,14%, totalizando os 6,58%, com
impacto de pouco mais de R$ 450
milhões no próximo ano.
Na oportunidade, o
governador Pedro Taques destacou
que, mesmo com a grave crise
econômica, a gestão vem
cumprindo com o pagamento das
revisões e com todas as leis de
carreiras aprovadas até 2014.
Lembrou que no ano de 2015 foram
pagos 6,22% de revisão, em duas
parcelas, além do compromisso
que a gestão vem cumprindo de
pagar os outros 11,28% do ano
seguinte.
"Pagamos a RGA do ano
fiscal de 2014 integralmente. A
mesma coisa estamos fazendo com
a RGA do ano fiscal de 2015,

finalizando o pagamento de
11,28%. Até agora não temos
notícia de que nenhum Estado vai
pagar a revisão, mas nós vamos
fazer isso porque entendemos a
importância do servidor que é o
maior patrimônio do Estado e está
nos ajudando a fazer as
transformações", defendeu o
governador Pedro Taques.
Além disso, o governador
também já anunciou a previsão de
pagamento da RGA do próximo
ano. A equipe econômica estima
que o IPCA encerre o ano em
4,19%. Então, o governo deve fazer
o pagamento da primeira parcela da
revisão em dezembro de 2018 e
2,14% em março de 2019.
Crise financeira - O governador
destacou que o país enfrenta a mais
grave crise da história, como já
afirmou o ministro da Fazenda,
Henrique Meirelles. Taques
ressaltou que o Estado ainda tem
problemas na queda de arrecadação
por conta do comportamento do
comércio que passou a vender
menos por conta da crise.
Já o secretário de Estado de
Fazenda, Gustavo Oliveira,
lembrou que a crise ainda deve
permanecer por mais um tempo,
apesar da recuperação que já
começa a acontecer. Ressaltou que
no primeiro quadrimestre de 2017
houve queda na receita, no caso de
ICMS, e ainda de transferências de
recursos da União.
Gustavo disse ainda que o
Estado deve aderir à Lei
Complementar 156/2016 que foi
regulamentada na semana passada
e prevê um teto de gasto para as
Unidades da Federação. Em
contrapartida, os Estados deixam
de pagar dívidas de empréstimos
com a União. Pelo texto, o Estado
não poderá gastar mais que o valor
empenhado no ano anterior,
corrigido pela inflação oficial.
Leis de Carreira - Nesta semana, o
Governo do Estado também
anunciou o que irá pagar a última
parcela referente às leis de
progressão de carreira aprovadas
no ano de 2014. O pagamento será
feito de forma fracionada em
decorrência das dificuldades
econômico-financeiras pelas quais
o Estado passa. Além disso,
também se levou em consideração
o limite prudencial da Lei de
Responsabilidade Fiscal com
gastos de pessoal.Serão
contemplados os Profissionais de
Defesa Agropecuária e Florestal do
Instituto de Defesa Agropecuária
de Mato Grosso (Indea), de
Atividade Fundiária e Agrária do
Instituto de Terras de Mato Grosso
(Intermat), Papiloscopistas,
Técnicos em Necropsia e Peritos
Criminais II, além dos Peritos
Criminais, Peritos Criminais
Médico-Legistas e Peritos
Criminais Odonto-Legistas da
Perícia Oficial e Identificação
Técnica (Politec). A decisão pelo
parcelamento foi tomada após
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várias reuniões entre a Secretaria
de Estado de Gestão (Seges), Casa
Civil, gestores dos respectivos
órgãos e entidades que representam
os servidores. Ficou definido que
os profissionais de nível médio do
Indea e Intermat terão 9,4%
incorporados aos vencimentos de
maio e 9,36% aos de dezembro
deste ano. Já os profissionais de
nível superior desses dois órgãos
terão 5,6% incorporados ao salário
de maio e outros 5,58% ao de
dezembro de 2017.
Os Papiloscopistas,
Técnicos em Necropsia e Peritos
Criminais II, Peritos Criminais,
Peritos Criminais Médico-Legistas
e Peritos Criminais OdontoLegistas terão 3,75% incorporados
aos subsídios deste mês e outros
3,61% ainda em dezembro de
2017.
O Governo anunciou que
vai conceder 7,69% de reajuste aos
salários dos Profissionais da
Educação Básica de Mato Grosso.
O benefício é estendido a todos os
profissionais da carreira de
magistério, como professores,
diretores, técnicos e assessores
pedagógicos. Os valores já foram
lançados na folha de maio.
"Cumprimos todas as leis
de carreiras e vou dar um exemplo:
Mato Grosso tem 100 mil
servidores, sendo 39 mil da
Educação. Desses, 22 mil são
professores e nós garantimos o
compromisso feito em 2014 de
aplicar o reajuste de 7,69% em cada
ano, mais o Reajuste Geral Anual.
O mesmo aconteceu com os
reajustes de outras carreiras, como
da Polícia Judiciária Civil",
completou o governador.
Ainda nesta sexta-feira, o
secretário de Estado de Gestão,
Júlio Modesto, vai se reunir com
representantes dos sindicatos dos
servidores públicos estaduais para
apresentar os dados da proposta de
pagamento da RGA. A reunião de
Modesto com os sindicatos está
marcada para as 14h30.
Apoio do Legislativo
- O
g o v e r n a d o r P e d r o Ta q u e s
agradeceu o presidente da
Assembleia Legislativa e os
deputados da base de sustentação
do governo no Legislativo. "Muito
obrigado por esse apoio do
Legislativo. O Estado de Mato
Grosso não é só o Poder Executivo.
E o Legislativo tem nos dado uma
grande contribuição neste
momento de dificuldade", disse o
governador.
O presidente da
Assembleia Legislativa destacou
que em 2016 houve uma grande
discussão na Assembleia
Legislativa porque a oposição
queria colocar o remanescente da
revisão de 2015 como impositivo
ao governo em 2016. Mesmo não
inserindo isso em lei, o governo vai
atender o pedido dos deputados e
vai finalizar o pagamento dos
11,28% até setembro deste ano.
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Setas realiza mais de 200 atendimentos
à população chiquitana de Vila Bela
Aline Coelho/Setas/MT
Foto: Jana Pessôa/Setas-MT

No primeiro dia de realização do projeto, entidades estaduais e federais realizaram 232 atendimentos gratuitos

O

s atendimentos de
cidadania oferecidos à
população da etnia
indígena chiquitana superaram a
expectativa da equipe da
Secretaria de Estado de Trabalho
e Assistência Social (Setas).
Nessa quinta-feira (25.05),

primeiro dia de realização do
projeto Cidadania Indígena em
Mato Grosso, em Vila Bela da
Santíssima Trindade, entidades
estaduais e federais realizaram
232 atendimentos gratuitos. A
demanda identificada pela Setas
era de 540 atendimentos que

deveriam acontecer nos três dias
de evento.
As ações acontecem no
Centro Cultural até hoje (27.05),
das 08 às 16h. Apesar do
atendimento a outras populações
tradicionais e pessoas em
situação de vulnerabilidade

BAIRRO SEGURO

Polícia Militar prende oito com
mandados de prisão em aberto
Alecy Alves/PM-MT

A

Polícia Militar prendeu,
como parte das ações da
Operação Bairro Seguro,
seis homens com mandados de
prisão em aberto entre esta quintafeira (25.05) e a manhã de sextafeira. Quatro dessas prisões
aconteceram em Cuiabá e as outras
quatro em Diamantino e Mirassol
D'Oeste.
Na Avenida Antônio
Dorileo, no bairro Coophema,
policiais do 9º Batalhão prenderam
R.P.A., 39 anos, que tem prisão
decretada por homicídio
qualificado (artigo 121). Ele está

condenado a 13 anos de prisão por
ter matado um homem a pedradas,
juntamente com outros dois
acusados.
No bairro Altos da Serra,
policiais do grupamento de motos
do mesmo Batalhão (9ºBPM),
prenderam L.O., com prisão
preventiva decretada por furtos. O
acusado havia se mudado
recentemente para um “grilo”, ou
seja, área de invasão.
Já no Pedregal, no final da
manhã de quinta-feira (25.05),
J.D.O.C., 22 anos, acabou detido
por haver contra ele um mandado
Foto: PM

Dois foram presos em Mirassol D'Oeste

de prisão por crime de furto
qualificado (artigo 155) e tráfico
de droga. A localização dele
tornou-se possível a partir de
informações levantadas pela
Agência de Inteligência (ALI) do
3° BPM.
Também com base em
serviço apurado pela ALI, desta
vez do 24º Batalhão, os policiais
chegaram ao procurado J.R.S., 30
anos. A captura dele aconteceu
durante a noite, na Avenida
Newton Rabello, no bairro Pedra
90. Ele também responde por
homicídio.
Em Mirassol D'Oeste
foram presos pela 1ª Companhia
de PM do 17º Batalhão (6º
Comando Regional) E.F.S., 21, e
A.S.R., 30,. Eles têm diversas
passagens policiais e respondem
processos pelos crimes de furto
(artigo 155), tráfico (art 33) e
receptação (180).
E, por último, em
Diamantino, durante ação
conjunta das polícias Militar Civil
ocorreu a apreensão de um
adolescente de 16 anos e a prisão
de um adulto. O menor estava com
mandado de internação por
dependência química. Já o adulto
teve a prisão decretada por
envolvimento em roubos.

nascidas em Vila Bela, o objetivo
do projeto é a emissão de Registro
Civil de Nascimento (RCN) e
documentação básica da
população indígena.
Para o secretário adjunto
de Cidadania e Assuntos
Comunitários da Setas, Samir
Katumata, a grande procura pelos
atendimentos demonstra a
demanda reprimida para esse
público. “Ficamos felizes em
superar a expectativa inicial, isso
demonstra que estamos
cumprindo o objetivo de diminuir
a sub documentação indígena no
estado”.
A movimentação no
Centro Cultural chamou a
atenção de Bárbara Duran, de 61
anos. Essa é a primeira vez que a
jovem da
etnia chiquitana,
nascida em Vila Bela da
Santíssima Trindade vê o local no
qual trabalha há 25 anos, desde
que era Palácio dos CapitãesGenerais, com serviços
exclusivamente voltados a
população indígena e tradicional.
Te r o d i r e i t o a
identificação passa também pela
questão financeira em Vila Bela.
No município existe apenas um
local que emite fotos 3 x 4, e ao
valor de R$ 20,00 por seis fotos.
O alto custo impediu Taniásia
Pachuri Massae Cambará,
chiquitana de 46 anos, de emitir a
documentação dos filhos. Com a
chegada do projeto em Vila Bela,
ela trouxe os oito filhos, de
catorze, onze, nove, seis, e os
gêmeos de 15 anos para emitir as
fotos de graça e finalmente
solicitar o documento de
identidade. A Setas realiza a
solicitação e 2ª via de Certidão de
Nascimento, Casamento e Óbito,
emissão de Carteira de Trabalho,

2ª via de CPF, fotos 3/4,
fotocópia, orientações e
encaminhamentos sobre
programas sociais. A Secretaria
de Estado de Saúde (SES) fará a
declaração de nascido vivo e
emissão de cartão SUS. E a
Secretaria de Estado de
Segurança (SESP) leva o Instituto
de Identificação para a emissão
de Carteira de Identidade 1ª e 2ª
via. A Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc), com emissão de
escolaridade e cadastro de
estudantes chiquitanos.
Também são parceiros no
Projeto o Tribunal de Justiça de
Mato Grosso, Ministério Público
Federal (MPF) com orientações
jurídicas, a Fundação Nacional
do Índio (Funai) com orientações
e Registro Administrativo de
Nascimento de Indígena (Rani),
Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária
(Incra) com solicitação de 1ª via
de CPF, Justiça Comunitária com
orientação jurídicas, Defensoria
Pública com
atendimentos
jurídicos e encaminhamentos,
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran) com palestras e
distribuição de material
educativo e Tribunal Regional
Eleitoral (TRE) para solicitação
de título de eleitor.
A Prefeitura de Vila Bela
disponibilizou um posto de
alistamento militar e a equipe de
assistência social e realiza a
triagem das pessoas atendidas.
Todos os documentos solicitados
durante o projeto, com exceção
dos entregues no mesmo dia,
deverão ser retirados no Centro
de Referência da Assistência
Social de Vila Bela da Santíssima
Trindade.
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FMF

Ex-presidente do Cuiabá venceu João Carlos de Oliveira nas urnas, mas o agora ex
mandatário tenta no Tribunal de Justiça garantir mais quatro anos à frente da entidade

Aron deve tomar posse na FMF, mas
candidato derrotado ainda busca recurso
O

Globo Esporte

Foto: Robson Boamorte

ex-presidente do Cuiabá,
Aron Dresch, deve tomar
posse normalmente nesta
sexta-feira como presidente da
Federação Mato-grossense de
Futebol, em substituição ao
candidato derrotado nas urnas, o
então presidente João Carlos de
Oliveira que buscava a reeleição.
O pleito foi realizado em
março recheado de polêmicas e
pedidos de suspensão. Nas urnas,
Aron Dresch foi o vencedor por 22
votos a 15 e será (por ora) o sucessor
da "era Carlos Orione" que chega ao
fim após 40 anos. Orione faleceu no
ano passado e João Carlos assumiu
oficialmente como presidente.
Sem aceitar a derrota na
votação dos clubes, João Carlos
tenta desde então anular a decisão.
Para o entedimento dele e de seus
advogados, a eleição não deveria ter
acontecido por conta da chapa de
Aron ter sido supostamente inválida
- a alegação é que as assinaturas dos
presidentes de clubes não tinham

legalidade, e sem elas a chapa não
poderia ter sido registrada.
Mesmo assim, a eleição
ocorreu normalmente após
Assembleia Geral Eletiva entre os
clubes com direito a voto e, após
contabilizarem os votos, deu a
vitória democraticamente à chapa de
Aron Dresch. Foi essa assembleia
que validou as duas chapas. Nas
primeiras instâncias, os recursos de
João Carlos foram negados.
- Dificilmente a posse será
cassada, estamos com o recurso no
Tribunal de Justiça e a tendência é
que isso só saia em 30 dias. Até lá, o
Aron deve assumir como presidente
até uma decisão final. Entendemos
que a eleição não deveria ter
acontecido e vamos atrás dos nossos
direitos. Caso tenhamos uma decisão
favorável, o João Carlos será
considerado como único candidato
válido e reassume a FMF por mais
quatro anos - disse Ulisses
Rabaneda, advogado de João Carlos.
A forma como foi conduzida

a eleição gerou muitas críticas da
oposição por ter sido feito "às
escuras", no entedimento dos
dirigentes. Primeiro pela
antecipação do edital, divulgado
curiosamente na véspera do
Carnaval, quando João Carlos
afirmava que só trataria de eleições
após o fim do Campeonato MatoGrossense, que acabou em maio.
Segundo que a comissão eleitoral foi
formada por pessoas indicadas por
João Carlos, como manda o estatuto
da federação que tem mais de 30
anos e dá sinais de defasagem. Desde
então, João não fala nada sobre
eleições da FMF.
- Meu cliente [João] tem o
direito de não se manifestar. A
eleição respeitou todos os prazos
legais e não infringiu em nada o que
rege o estatuto. Vamos aguardar o
que o tribunal irá dizer.
Um dos críticos mais
ferrenhos de João Carlos é o
presidente do Luverdense, Helmute
Lawisch, que não costuma medir

FORA DE CASA

Passo das Emas deve ser liberado no início
de junho; LEC segue na Arena Pantanal

Aron Dresch e João Carlos de Oliveira: quem vence a queda de braço?

palavras para falar sobre a eleição da
FMF que ele julga como "totalmente
equivocada". Helmute é um dos
principais aliados de Aron.
- O João Carlos tinha que ser
mais humilde e aceitar que perdeu
nas urnas. Estou indignado. De
homem esse baixinho não tem nada.
Que me perdoe toda a família dele,
mas ele e seus amigos são um bando
de sem vergonha e não tem a
capacidade de aceitar que são

derrotados. Ele virou as costas para
quem faz futebol em Mato Grosso e
quer mais quatro anos de mandato disse Lawisch.
Helmute também falou
sobre uma tentativa de João Carlos
de uma possível intervenção da CBF
para que a entidade assuma a FMF de
forma indireta e com João à frente.
- Se meu cliente fez isso, eu
desconheço. Não passou por mim finalizou Rabaneda.

Globo Esporte

L

uverdense confirmou ao
menos mais dois jogos
como mandante na Arena
Pantanal, pela Série B do
Brasileiro: os duelos contra o
Criciúma, dia 03 de junho, e Vila
Nova-GO, dia 06, serão
disputados em Cuiabá. As
alterações ainda se devem às
reformas no estádio Passo das
Emas, em Lucas do Rio Verde,
que passa por mudanças para
receber os jogos.
As principais reformas
são nas arquibancadas móveis
que passam por melhorias para
serem liberadas pelo Corpo de
Bombeiros. O projeto de
revitalização do estádio Passo das
Emas foi aprovado pela CBF, mas
as obras ainda estão em
andamento. É provável que
somente na 10ª rodada, diante do
América-MG, no dia 23 de junho,
o Luverdense volte para casa.
Além das adequações das

arquibancadas provisórias atrás
dos gols, que foram montadas em
2013, quando o Luverdense
recebeu o Corinthians pela Copa
do Brasil, mais dois lances nas
arquibancadas de concreto estão

sendo feitos com o intuito de
aumentar ainda mais a
capacidade e atingir os 10 mil
lugares, que são suficientes para
receber jogos da Série B do
Brasileiro.
Foto: Assessoria/LuverdenseEC

Estádio Passo das Emas para por obras

OFERTA CARNES - JUBA SUPERMERCADOS - Dias 27 e 28-05-2016
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!

CARNE BOV ACEM KG
DE R$ 11,99R$ PARA 9,99

CARNE BOV COSTELA KG
DE R$ 13,99 PARA R$ 8,99

CARNE BOV PONTA PEITO KG
DE R$ 13,99 PARA R$ 10,99

CARNE BOV MUSCULO KG
DE R$ 9,99 PARA R$ 8,99

CARNE BOV COXAO DUR KG
DE R$ 16,99 PARA R$ 13,99
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Parabéns Rô!!!
By Rosane Michels

Para este dia tão especial expressamos com as palavras mais bonitas do
universo e com elas dizer quanto você é especial. Mas a verdade é que não existem
palavras suficientemente perfeitas e capazes de demonstrar todas suas qualidades.
Você é linda, por dentro e por fora, sincera, alegre e bondosa.
Você é uma pessoa como não há igual, desejamos que a alegria acompanhe
você por todos os momentos e que Deus continue guiando todos os seus passos e
iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Feliz Aniversário! Esses são os
mais sinceros votos da equipe JCC, seu filho Bruno e de todos seus familiares.

Aniversariante Rosane Michels

Rosane e família

Rosane e filho Bruno

Rosane em momento de descontração com amigas

Esposo Erni e filho Bruno

Rosane em momento de descontração com amigas
Rosane e amigas

