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Apoteose mundial de pesca
abre a reta final em Caceres
/

A vespertina do Gran-Finale do 37º Festival Internacional de Pesca (FIPe) de Cáceres começa hoje pela manhã às 7h30 ás margens do Rio Paraguai, na Praia do Daveron, com o Cerimonial de
largada da Pesca Infantil e encerra-se amanhã com a grande largada da pesca embarcada e as premiações. No embalo das últimas 48 horas finais, shows especiais de Sambo, Joelma, Paula Fernandes e
Carlos e Jader, fechando o espetáculo mesclado de sport's-beach, folclore, artesanato, gastronomia, flores e cores, sons e magia, com chave de ouro. Welcome to Sicmatur. Páginas 03 e 04.
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Espírito (fora) das Leis

Santíssimo Corpo
Depois da ressurreição, quando Jesus aparece
aos discípulos pela terceira vez: andam a pescar e Jesus
vai ter com eles à praia; enquanto espera por eles já lhes
vai preparando pão e peixe. Entretanto pede-lhes para
trazerem um pouco do peixe que acabaram de apanhar
sob indicação, aliás, d'Ele próprio. Também neste caso
Jesus prepara antecipadamente, mas pede aos seus para
colaborar. Noutra ocasião, pouco antes da Páscoa,
Jesus dissera aos discípulos: «Vou preparar-vos um
lugar, a fim de que, onde Eu estou, vós estejais
também».
Quem prepara, é Jesus; e todavia o mesmo
Jesus, antes da sua Páscoa, pede-nos, com sérias
advertências e parábolas, que nos preparemos, que
estejamos prontos. Em resumo, Jesus prepara para nós,
mas pede também a nós para preparar. Que prepara
Jesus para nós? Prepara um lugar e um alimento. Um
lugar muito mais digno do que a «grande sala
mobiliada» do Evangelho.
É a nossa casa espaçosa e ampla aqui na terra,
a Igreja, onde há, e deve haver, lugar para todos. Mas
tem-nos reservado um lugar também lá no Céu, no
Paraíso, para estarmos com Ele e uns com os outros
para sempre. Além do lugar, prepara-nos um alimento,
um Pão que é Ele próprio. «Tomai: isto é o meu corpo».
Estas duas dádivas, o lugar e o alimento – são aquilo de
que precisamos para viver. São a alimentação e a
morada definitivas; e são-nos dadas ambas na
Eucaristia. Alimento e um lugar.
Nela Jesus prepara-nos um lugar cá na terra,
porque a Eucaristia é o coração palpitante da Igreja,
gera-a e regenera-a, congrega-a e dá-lhe força. Mas a
Eucaristia prepara-nos também um lugar lá em cima na
eternidade, porque é o Pão do Céu. Vem de lá, é a única
matéria nesta terra que tem verdadeiramente sabor de
eternidade. É o pão do futuro, que já agora nos faz
saborear um futuro infinitamente maior do que as mais
risonhas expectativas. É o pão que sacia os nossos
maiores anseios e nutre os nossos mais belos sonhos.
Numa palavra, é o penhor da vida eterna: não apenas
uma promessa, mas um penhor, isto é, uma
antecipação, uma antecipação concreta daquilo que nos
será concedido.
A Eucaristia é a marcação, a «reserva» do
paraíso; é Jesus, viático do nosso caminho rumo à vida
beatífica que não acabará jamais. Na Hóstia
consagrada, além do lugar, Jesus prepara-nos o
alimento, a nutrição. Na vida, precisamos de nutrir-nos
continuamente, e não apenas com alimentos, mas
também com projetos e afetos, anseios e esperanças.
Temos fome de ser amados; mas as congratulações
mais aprazíveis, as prendas mais belas e as tecnologias
mais avançadas não bastam: nunca nos saciam
completamente.
A Eucaristia é um alimento simples, como o
pão, mas é o único que sacia, porque não há amor
maior. Nela encontramos realmente Jesus, partilhamos
a vida d'Ele, sentimos o seu amor. Nela podes
experimentar que a sua morte e ressurreição são para ti.
E, quando adoras Jesus na Eucaristia, recebes d'Ele o
Espírito Santo e encontras paz e alegria.
Queridos irmãos e irmãs, escolhamos este
alimento de vida: ponhamos em primeiro lugar a
Missa, voltemos a descobrir a adoração nas nossas
comunidades! Peçamos a graça de nos sentirmos
esfomeados de Deus, de nunca nos fartarmos de
receber o que Ele prepara para nós.
***___w2.vatican.va/content/Francesco.

Em um novo capítulo no
imbróglio tupiniquim, de quem manda, o
desembargador José Zuquim negou
anteontem, a liberdade ao deputado
estadual do Democratas Mauro Savi,
preso há um mês, ou seja, desde o dia 9 de
maio em decorrência da Operação
Bereré, que apura esquema de fraudes no
Detran. Ao indeferir pedido protocolado
pela Assembléia Legislativa, que por
unanimidade entendeu que o par de
legislatura poderia responder ao
processo em liberdade, Zuquim
fundamentou que as regras da
Constituição do Estado do Mato ; que
não vedam ao Poder Judiciário decretar
medidas cautelares de natureza penal em
desfavor de deputados estaduais, nem
conferem poderes à Assembléia
Legislativa para revogar ou sustar os atos
judiciais respectivos.
Não colou a resolução nº
108/2010 co CNJ alegada pelos
parlamentares, cujo texto estabelece que,
em casos como o de Savi, o juízo
competente para decidir a respeito da
liberdade ao preso provisório ou
condenado será também responsável
pela expedição e cumprimento do
respectivo alvará de soltura, no prazo
máximo de 24 horas. Zuquim bateu
pesado e correto ao afirmar que a soltura
do deputado, iria contra a própria idéia
de imunidade em favor da Lei, do povo,
da constituição e do interesse da
sociedade. O fato merece discussão neste
espaço democrático jornal/povo, pouco
explorado pela dita mídia, para argüir
competências, direitos e o tripé do
Estado, divorciado de suas funções
d e s d e
o
c o n c e i t o
Povo/Território/Soberania.
O povo, todos sabem, existe para

trabalhar, pagar impostos e votar nas
eleições; o território, quando não
dividido aos magnatas conluiados com o
poder, rifado aos estrangeiros; e a
soberania, bem esta, democraticamente
se regeria pela divisão dos Poderes,
(executivo, legislativo e judiciário)
adotada pelos países como uma forma de
evitar a tirania, gênese teórica da obra “O
Espírito das Leis”, publicada pelo
filósofo francês Montesquieu em 1748.
Acontece que nesta segunda
década do século XXI, virou bagunça. O
executivo compra o legislativo para se
manter no topo federal; o legislativo se
arvora em judiciário para soltar
deputados e senadores alvos de prisões
decretadas pelo judiciário; e o judiciário,
em criar leis inclusive atropelando
cláusulas pétreas da nossa carta magna, a
constituição federal. E nós, o povo,
senhores, fica meio perdido nesta roda
viva dos poderosos, sem qualquer
imunidade às decisões das castas eleitas
ou nomeadas, com ou sem votos, mas
todos com mandatos.
Vo l t a n d o a o c a s o d e
Savi/Zuquim, o óbice refere-se a
interpretações que estendem apenas à
câmara federal o direito de revogar
prisões de pares e consoante a PGR ,
ordens judiciais devem ser cumpridas, in
totum, incluindo o Legislativo, que não
deve atuar como órgão revisor de atos
judiciais. Até entendemos pelo principio
da divisão de poderes, atitude correta do
judiciário, que igualmente neste prisma,
não deveria interferir em área distinta de
outros poderes.
O imbróglio se generaliza a cada
decisão prolatada e a gente não sabe qual
será o próximo capítulo da novela
Espírito das Leis.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para a zeladoria e demais responsáveis da
Escola Estadual Onze de Março, antigo
CEOM, atual EOM, que além de cair o C, caiu
recentemente e continua caído na calçada
aquele monturo de detritos, resto de
construção do muro. Na semana do meio
ambiente, foi um mau exemplo especialmente
para os alunos.
BRANCAS

Para a aluna Geovana Páscola dos Santos do 5º
ano da Escola José Magalhães Severino, de
Cáceres, 1ª colocada no Cometa Redação, um
concurso textual, aberto aos alunos das escolas
públicas e privadas do município.
Inscreveram-se este ano trinta escolas, sendo
13 municipais, 11 estaduais, 01 federal e 05
particulares, e chegaram à final 118 alunos e
Geovana, com méritos foi a grande vencedora.
PRETAS

Para a poluição visual que em Cáceres parece
praga, os postes além do xixi dos cachorros são
depredados com cartazes dos mais diversos e
como se não bastasse tal abuso, tem
comerciante que chega ao cumulo de esticar
faixas de lado a lado da rua amarradas nos
coitados postes. Cadê a fiscalização?
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Na noite de quarta feira última, no Portal da Sicmatur,
o Prefeito de Cáceres Francis Maris Cruz, deu a
grande largada para o 37º FIPe, ao cortar a fita
simbólica de inauguração do maior festival de pesca
do planeta. Na ocasião, diversas autoridades, a viceprefeita Eliene Liberato Dias , o secretário de
Turismo de Cáceres, Júnior Trindade,e o secretário
de Estadual de Desenvolvimento Econômico,
Leopoldo Mendonça,representando o governador
Pedro Taques, dentre outros.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para o radialista desportista medalha de ouro
da radiofonia de Cáceres Luiz Garcia, (leia-se
Radio Difusora) pela organização da 7ª edição
da Copa Difusora de Futebol de Base, quando
Cáceres ficou com dois títulos, com o Verde
Oliva (sub 10 e sub 12). Todos os eventos com
sua supervisão e da equipe, são impecáveis.
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FIPe-FIPe-HURRA!

Dois dias de muita festa, alegria, descontração, desportos, musica, gastronomia, lazer, recreação e torneios de pesca de barranco e embarcada agitam festival

Toda magia nas 48 horas finais
da Apoteose mundial da pesca
Da Redação

A

vespertina do Gran-Finale
do 37º Festival Internacional
de Pesca (FIPe) de Cáceres
começa hoje pela manhã às 7h30 ás
margens do Rio Paraguai, na Praia
do Daveron, com o Cerimonial de
largada da Pesca Infantil, com
encerramento previsto para as 10h30
seguida de premiação às 11h30.
A pesca de canoa , também
nas margens do Rio Paraguai, Praia
do Daveron, terá inicio às 13h30 e
encerra-se às 17h00, com entrega de
premiação no domingo, sendo que a
pesca juvenil acontece no mesmo
local, às 14h30, seguindo-se até às
17h30, com entrega de premiação às
18h30. Durante todo o sábado,
acontecem jogos de areia, das 8h00
às 11h00 e das 14h00 às 16h00 na
Praia do Daveron.
No toante a mostra artísticocultural, os espetáculos acontecem
no Palco do FIPe, a partir das 19h00
e às 23h00, duplo show nacional
com o grupo Sambo e a elétrica
cantora paraense de Almeirim,
Joelma, ex-Calípso, que ganhou
fama internacional na Banda Calípso
e pinta no hit-parade com Mulher
não Chora; Se Vira Aí; e Amor Novo;
dentre outros.

No pós aurora domingueira,
às 7h30 as águas vão rolar em ondas
de amor, com o tão aguardado
Cerimonial de Largada da Pesca,
singrando as águas do Rio Paraguai,
cujo encerramento se dará às 16h00,
enquanto atletas disputam finais
Sport-beach na Praia do Daveron.
Após pequena pausa a festa
recomeça às 20h30 na Praça de
Eventos da Sicmatur com a entrega
das premiação da Pesca Motorizada
e Pesca de Canoa.
Fechando com chave de
ouro o 37º FIPe, acontece às 21h00
mais uma mostra artrístico-cultural
no Palco do FIPe e às 23h00 dose
dupla do show nacional com Paula
Fernandes e Carlos e Jáder. Abrindo
a final, a cantora e compositora
mineira de Sete Lagoas, Paula
Fernandes, Pássaro de Fogo,
Canções do Vento Sul e tantos outros
sucessos, indicada ao Grammy
Latino; Multishow de Música
Brasileira, Prêmio da Música
Brasileira, Nick, Troféu Imprensa,
Melhores do Ano e Troféu Internet.
Na seqüência, Carlos e
Jader, batem o martelo com um
sertanejo moderno, recheado de
irreverência e alto astral, revivendo o

sucesso de 2006, Cala a Boca e me
Beija, tema de um casal no Big
Brother, além dos mais recentes, Em

plena lua de Mel e Tudo é nada sem
Você. E até a lua baixar o horizonte
do Rio Paraguai e o sol nascer no

leste pantaneiro, a festa continua no
maior fervo e alto astral na Arena da
Sicmatur.

REITOR E VICE

Rodrigo Zanin/Nilce Maria
vencem eleição na Unemat
E
Assessoria c/ Redação

ncerradas as apurações na
tarde de ontem, as urnas
apontaram a vitória dos
professores Rodrigo Zanin e Nilce
Maria da Silva, eleitos para ocupar,
respectivamente, os cargos de reitor e
vice-reitor da Universidade do Estado
de Mato (Unemat), pelo período de
2019 a 2022.
Os vitoriosos da Chapa 1
receberam 64,9% dos votos válidos,
enquanto a Chapa 2 (Edna Luzia
Almeida Sampaio e Isaac Newton
Almeida Ramos) obteve 31,5% dos
votos válidos, não fornecidos pelo
portal a instituição à imprensa, apenas
confirmando os percentuais de
escrutínios apurados.
O resultado final oficial que

seria divulgado à imprensa após a
conferência e validação de todas as
atas enviadas pelas subcomissões
eleitorais locais e recebimento pela
Comissão Central da última urna,
com votos em separado, não chegou
até a redação do Correio Cacerense
até o fechamento da edição.
Conformado pelo percentual
de votos recebidos, (cerca de dois por
um), o professor eleito, Rodrigo
Zanin, ressaltou o fortalecimento da
democracia interna da instituição. “É
uma satisfação poder participar desse
processo de maturidade que nós,
enquanto chapas 1 e 2, tivemos na
discussão da nossa universidade.
Quem ganha é sempre a
Unemat, com a sua responsabilidade

social no Estado de Mato Grosso. O
processo de visitar os câmpus, cursos
e escutar a comunidade acadêmica é
muito importante.
É um momento de
aprendizado também sobre as
necessidades e demandas da nossa
comunidade. No processo eleitoral, a
gente faz uma reflexão sobre a
universidade que temos e a
universidade que queremos”.
A candidata da Chapa 2,
professora Edna Sampaio,
reconheceu o resultado das eleições.
Em mensagem de texto encaminhada
à Assessoria de Comunicação da
Unemat, via aplicativo de mídia
social, ela afirmou: “Reconhecemos e
respeitamos o resultado das eleições
para a reitoria na Unemat. E, a
despeito de condições tão desiguais

entre as chapas, essa é a Democracia
que construímos até aqui. Desejo
sucesso à gestão do Prof. Rodrigo e da
Profa. Nilce e que eles possam
efetivar as políticas institucionais de
melhoria e fortalecimento de nossos
cursos, assim como a valorização das
pessoas, conforme seu programa de
governo. Passadas as eleições, que
possamos, cada um a seu modo,
continuar contribuindo com nossa
Unemat”, escreveu Edna Sampaio.
O presidente da Comissão
Eleitoral, professor Roberto Arruda,
ponderou que a democracia faz parte
do cotidiano acadêmico na Unemat.
“A comunidade interna participa de
eleições em todos os âmbitos da
instituição, desde cargos como
coordenadores de curso, faculdade,
diretores de campus, conselhos,

câmaras e comissões, até a gestão
central que é a reitoria. O processo
eleitoral transcorreu dentro da
normalidade, considerando que todas
as urnas foram abertas e encerradas
no horário previsto e, logo após a
conclusão, já foi iniciada a
divulgação dos resultados parciais”,
afirmou.
O resultado final oficial
ainda passará pela homologação do
Conselho Superior (Unemat), em
sessão a ser realizada em 19 de julho e
a cerimônia de posse da chapa eleita
será no dia 20 de dezembro, após
Publicação do Decreto de nomeação
pelo Governador do Estado de Mato
Grosso.
O mandato da chapa eleita
terá início em 01 de janeiro de 2019 e
vai até 31 de dezembro de 2022.
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CHAVE DE OURO

Secretário Júnior Trindade, ratiﬁcado pelo prefeito Francis, se diz gratiﬁcado pelo sucesso do evento, que trouxe este ano como novidade uma mega premiação

Trabalho e organização as marcas
registradas do sucesso do 37º FIPe
Assessoria c/ Redação

Foto: Francisco Alves

Após a grande e magnífica largada
de abertura oficial do FIPe 2018 na
noite da última quarta feira, 6, na
Praça de Eventos da Sicmatur, o
mega evento internacional de pesca,
chega hoje na véspera de seu
encerramento que acontece no
domingão de outono com a
majestosa largada dos barcos nas
águas do Rio Paraguai.
Segundo o Secretário de
Meio Ambiente e Turismo, Júnior
César Trindade, as três primeiras
noites corresponderam as
expectativas da organização, cujo
esmero da equipe foi de uma
eficiência total, desde os
preparativos iniciais, à logística dos
shows e demais providencias
estruturais.
Júnior Trindade se diz
gratificado pelo sucesso do evento,
que traz este ano como novidade
uma mega premiação para a pesca
embarcada motorizada, um
automóvel Saveiro, uma lancha de
17 pés, um motor de 60hp e uma
carretinha. “É tudo que um pescador
quer, um conjunto perfeito, e, um
grande atrativo, sem sombra de
dúvidas”, observa o secretário.
Conforme ele, o restante da
premiação também é bem
interessante, na pesca de canoa o

ABANDONADA

Camioneta Hilux roubada em
Roo foi localizada em Cáceres

Gefron c/ Redação

P

Abertura já prenunciava o fantástico sucesso do 37º FIPe de Cáceres

prêmio para o campeão será um
barco de 6 metros e um motor 25hp,
já na pesca Infanto-juvenil, sênior e
especial, as premiações são
específicas e bem diversificadas.
Por seu lado, o prefeito
Francis Maris Cruz, se orgulha ao
informar que além do super prêmio
da pesca motorizada, ainda serão
entregues 6 barcos de alumínio e seis

motores de popa nas pescas
embarcadas de canoa e motorizada
“Mais uma vez estamos valorizando
o s p e s c a d o r e s , s ã o
aproximadamente R$ 200 mil em
prêmios. É a cultura pantaneira da
pesca sendo estimulada com boa
premiação e com um fator muito
positivo, o pesque e solte em todas as
categorias”, enfatiza Francis.

oliciais militares do Grupo
Especial de Segurança de
Fronteira - Gefron, em
conjunto com a Policia Rodoviária
Federal e Policia Judiciária Civil, na
quarta-feira (6), por volta das 11h30
localizaram uma caminhonete Hilux
vermelha de placa , produto de roubo
na cidade de Rondonópolis.
A equipe volante do Gefron
realizava o patrulhamento na
rodovia BR 070, na ponte do Rio
Padre Inácio, quanto avistaram uma
caminhonete de cor vermelha Hilux
QCU-8922 de Rondonópolis,
abandonada na beira da estrada e
motor ainda estava quente.
Foi então realizado contato
com a Base Gefron para checagem e
a mesma não constou nenhum
registro de roubo ou furto. Mas
haviam recebido horas antes,
informações que esse veículo havia
furado bloqueio policial da PRF de
Cáceres.

Diante da situação foi
tentado contato com o proprietário
do veículo, mas sem obter êxito.
A equipe da Base Gefron
realizou contato com A Força
Comando, da Força Tática do 4°
Comando Regional de
Rondonópolis, para ir até a casa do
proprietário da referida caminhonete
informar sobre a localização da
mesma e verificar a situação.
Os policiais militares da
Força Tática informaram a base
Gefron que o veiculo seria produto
de roubo, sendo as vitimas
localizadas poucas horas depois pela
Policia Civil, amarradas em sua
residência na Avenida Governador
Júlio José Domingos, no Bairro
Residencial Sagrada Família. Um
dos suspeitos foi detido na
residência e outro conseguiu fugir.
O veículo localizado foi
entregue para PRF, para posterior
devolução às vitimas.
Foto: PRF/MT

FATALIDADE

Casal de idosos morre em
violenta colisão na MT 175

PJC c/ Redação

U

m grave acidente aconteceu
no início da noite da última
quinta feira, 7, por volta de
18h30, na MT 175, saída de
Araputanga para São José dos
Quatro Marcos, envolvendo uma
caminhonete Chevrolet S-10, com
placas OBJ-1376, de São José dos
Quatro Marcos de cor branca e um
veículo VW Gol de cor vermelha,
c o m p l a c a s N J V- 5 0 3 9 d e
Araputanga.
No choque frontal, o
motorista da caminhonete que
recebeu ferimentos leves num dos
joelhos, foi socorrido para o Hospital
geral, onde recebeu atendimento

médico sendo medicado e liberado,
mas o casal que estava no veículo
VW Gol, sofreu lesões graves e não
resistiu aos ferimentos, morrendo no
local do acidente, que foi isolado
pela polícia, que a chegada da
Politec, para fazer a perícia oficial.
A pista ficou parcialmente
interditada, sendo sinalizada pelos
policiais que orientam o tráfego de
veículos, enquanto as equipes
trabalhavam no atendimento da
ocorrência, removendo os cadáveres
para o IML e tomavam demais
providencias.
Conforme a policia apurou, o casal
que estava no Gol e que infelizmente
Foto: PJC/MT

Gol teria invadido pista oposta batendo de frente com a camioneta

foi a óbito, era formado por Maria
Fernandes Brinquedo, 66, e Alberto
Vieira Brinquedo, 71, moradores do
Bairro Cidade Alta, em Araputanga e
o motorista da caminhonete foi
identificado como sendo Raimundo
Gomes da Silva, 53, morador de São
José dos Quatro Marcos.
O mesmo teria relatado aos
profissionais do quadro de saúde do
hospital, que estava transtornado e
não soube explicar como o acidente
ocorreu e nem como conseguiu
escapar quase que ileso, devido a
violência do impacto da colisão.
Conforme a equipe de saúde do
Hospital Geral de Araputanga,
Raimundo teria sido examinado pelo
médico de plantão, constatando que
o mesmo sofrera apenas um corte no
joelho, sem gravidade.
Segundo consta no boletim
de Ocorrência, uma testemunha
relatou aos policiais militares, que o
Gol estava seguia sentido São Jose
dos Quatro Marcos/Araputanga e ao
fazer uma ultrapassagem indevida
numa subida colidiu frontalmente
com a caminhonete, que seguia em
sentido contrário. Após os
procedimentos periciais, e a retirada
dos corpos das vítimas, os veículos
foram removidos por guinchos e
foram encaminhados para a
Delegacia de Polícia Civil de
Araputanga, onde o fato foi
registrado.
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Veículo foi rebocado pela PRF que prendeu um dos ladrões
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ARTE NA ESCOLA

Evento faz parte de atividade , com a implantação do projeto de música na Escola, coordenado pelo professor Leandro de Almeida, com apoio do Prinart/Seduc-MT

Estudantes da “Graça Noronha”
se apresentam para comunidade
Seduc/MT c/ Redação

Foto: Adilson Rosa

A

Escola Estadual Ana
Maria das Graças de
Souza Noronha,
localizada em Cáceres, prepara
uma programação de atividades
culturais voltada para a
comunidade escolar. Na próxima,
terça-feira, 12, os estudantes
realizam uma apresentação
musical, no pátio da Escola,
como ação do Projeto
Interdisciplinar de Arte na Escola
(Prinart).
Trata-se de uma mostra
musical dos talentos da escola,
além de apresentação cultural de
artistas de Cáceres, como Juca &
Tenório. Estão previstas também
palestras e demonstração do
aprendizado e exercício dos
alunos na prática musical, um
evento aberto a comunidade

Carvalho, professores e todos os
profissionais da educação
juntamente com os alunos”,
destaca a diretora Jane Bellote
Pagliuca.Esse é o primeiro ano de
implantação do projeto de música
na Escola, coordenado pelo
professor Leandro de Almeida.
A gestora acrescenta que,
a partir do 2º semestre deste ano,
serão apresentados concertos
musicais, considerando o
investimento em instrumentos,
som e equipamentos da escola.
“Estamos priorizando as datas
comemorativas”, assegura.
O projeto tem o apoio do
Centro de Formação e
Atividade enriquece educação elevando qualidade do ensino
Aperfeiçoamento do
escolar.
d e s e n v o l v i d a p e l a s Profissionais da Educação Básica
“A apresentação faz parte coordenadoras Maria Edileusa, (Cefapro) de Cáceres.
Para o secretário adjunto
de uma atividade cultural que será Edneia Regenir e Danielli

ALVO/EMPRESAS

de Política Educacional Ednaldo
Gomes de Sousa, atividades
como essas enriquecem a
educação elevando a qualidade
do ensino.
“O aluno precisa de
motivação e a escola necessita
trazer os pais, a comunidade para
dentro da unidade escolar. E é
disso que precisamos”, ressalta.
O Projeto Interdisciplinar
de Arte na Escola (Prinart),
realizado pela Secretaria de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc), tem como foco a
utilização da arte para incentivar
o estudo, a permanência na escola
e, principalmente, desenvolver
novos talentos.
A iniciativa oferece
atividades de música, desenho,
pintura, entre outras.

SAÚDE

Programa visa facilitar gestão Número de casos de febre
para agregar renda em Jauru chikungunya aumenta em MT
Assessoria SES/MT

Assessoria

P

roporcionar novos
conhecimentos para os
empresários de Jauru e melhorar
o faturamento das suas empresas é o
objetivo do de um Programa de
Formação que está sendo realizado
desde março no município. Na última
terça-feira (5) houve mais uma etapa
com a realização de uma palestra com o
tema “Gerenciando fluxo de caixa com
eficiência”.
O evento, foi uma iniciativa da
Sicredi Noroeste MT e Acre em parceria
com o SEBRAE-MT e a ideia com esta
iniciativa, visa aumentar a qualificação

dos empresários de Jauru e,
conseqüentemente, refletir no
atendimento à população e aumento no
faturamento dessas empresas que estão
participando da formação.
De acordo com a analista
técnica do SEBRAE, Kelly Prado,
“existe um receio por parte dos
empresários em lidar com números e nós
tentamos desmitificar isto trabalhando
esta ferramenta que é o fluxo de caixa.
Para melhorar ainda mais a
gestão das empresas, nós fizemos visitas
de consultorias identificando as
principais dificuldades para tornar o
Foto: Assessoria

Encontros são divididos em treinamentos e palestras

negócio mais sustentável.”
Os encontros para formação do
segmento empresarial estão
acontecendo em etapas e divididos em
Treinamentos e Palestras que acontecem
a cada 15 dias. O primeiro encontro
aconteceu no mês de março e segue até o
mês de Julho.
Durante os encontros que
aconteceram em formato de palestra, os
funcionários das empresas parceiras
também poderão participar e se
tornarem qualificados no assunto. “Com
essa aproximação a gente busca
entender a realidade dos nossos
associados do meio empresarial, pois a
saúde financeira deles impacta nossa
comunidade.
Com esta qualificação,
esperamos um retorno social para o
município, já que com a melhor gestão
poderão empregar mais pessoas”,
explica o gerente da agência do Sicredi
de Jauru, Rafael Brum.
Além dos treinamentos e
palestras em conjunto com outros
empresários, os participantes estão
tendo uma consultoria individual na
empresa. A ideia é verificar in loco, de
forma singular, qual a situação da
empresa e quais as melhores práticas de
gestão para aprimorar ainda mais as
tomadas de decisão e resultar em maior
faturamento.
Com os treinamentos, a
Cooperativa quer agregar renda e
contribuir para a melhoria da qualidade
de vida dos associados e da sociedade
jauruense.
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O

Informe Epidemiológico nº
13 divulgado pela
Vigilância Epidemiológica
da Secretaria de Estado de Saúde de
Mato Grosso (SES/MT), com dados
coletados até o dia 04 de junho,
mostra que o aumento nos números
de casos de febre chikungunya no
estado tem gerado certa
preocupação.
De acordo com o informe, as
notificações dos casos de febre
chikungunya em relação ao ano
p a s s a d o
s u b i r a m
consideravelmente, observando que
2017 somaram 3.019 casos, e até o
momento a contagem é de 12.886
casos, com dois óbitos em
investigação em Cuiabá, um em
Várzea Grande e um óbito
confirmado na capital. Somente em
Cuiabá já são 1.870 casos
notificados, e em Várzea Grande,
9.600 casos.
Ludmila Sofia de Souza,
coordenadora da Vigilância em
Saúde Ambiental da SES, reforça a
necessidade de atenção com os
principais focos considerados
criadouros do mosquito Aedes
aegipty, mesmo nesta época do ano,
em que as chuvas estão mais
escassas.
“Os principais focos estão
dentro das nossas residências, como
caixas d'agua, vasos de plantas que

acumulam água, piscinas, entre
outros locais que podem
proporcionar um ambiente propício
para a deposição dos ovos e a
reprodução dos mosquitos”,
ressaltou.
Zika - Em relação à zika, foram
notificados 2.593 casos em 2017 e
até agora, já são 805 notificações,
sendo em Cuiabá 208 casos e 107 em
Várzea Grande. Por conta disso,
Mato Grosso tem sido considerado
um estado de baixa incidência para a
doença.
Dengue - Os casos de dengue
somam 6.799, com uma incidência
de 206 notificações a cada 100 mil
habitantes. Apesar de a doença
apresentar redução com relação ao
ano passado, que registrou 12.085
casos, o estado ainda está sendo
considerado de média incidência da
doença no país.
Duas mortes por dengue já
foram confirmadas em Mato Grosso,
nos municípios de Poconé e Serra
Nova Dourada, e mais três estão
sendo investigadas, sendo uma em
Brasnorte e duas em Colniza.
A
V i g i l â n c i a
Epidemiológica recomenda que, em
caso de suspeita de uma das doenças,
que a população procure a unidade
básica de saúde de seu município
para tratamento adequado e para que
seja possível fazer a notificação
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Time de Lugar Incerto e Não Sabido (Lins) joga por um empate para beliscar a vaga que o Galo de Sinop perseguirá nos 90 minutos finais, durante o mata-mata

Galo disputa vaga hoje contra
o Linense no Gigante do Norte
O

Da Redação

Foto: Gazeta Press

treinador Celso
Teixeira não poderá
contar com o zagueiro
Hitalo, que levou cartão
vermelho, no jogo de ida
contra o Linense em São Paulo,
e tem que cumprir suspensão,
nem com o meia Dourado, que
já desfalcou o Sinop no último
jogo devido a uma lesão no
tornozelo, no jogo contra o
Aparecidense. O confronto é
neste sábado, às 19h00, no
estádio Gigante do Norte.
Em uma situação nada
fácil, tendo que vencer a
qualquer custo para avançar às
oitavas de final, a expectativa é
que Teixeira escale o zagueiro

William para o lugar de Hitalo
e algum atleta da base para o
lugar de Dourado. Celso já
admitiu a situação complicada
e um jogo difícil contra o time
de São Paulo.
Para ficar com a vaga,
ainda no tempo normal, o Galo
precisará vencer com um gol
de diferença.
Um empate favorece o
Linense. Se repetir o placar de
2 a 1, por exemplo, só que
dessa vez em favor do Sinop, o
confronto será decidido nos
pênaltis.
Como foi noticiado no
jogo de ida, após uma virada no
segundo tempo construída por

jogadores que estavam no
banco de reservas, o Linense
venceu o Sinop no primeiro
confronto entre as equipes, por
2 a 1.
O duelo foi disputado
na noite da última segundafeira, no estádio Gilbertão, em
Lins, para um público de pouco
mais de 2,6 mil torcedores.
Com a vitória, o
Linense agora joga pelo
empate no confronto da volta.
Vitória por 1 a 0 ou por 2 a 1
para o Sinop leva a decisão
para os pênaltis. A equipe do
Centro-Oeste avança se vencer
por dois gols ou mais de
diferença.

PONTA DA TABELA

Luverdense reforçado encara
amanhã Operário no Paraná
Redação c/ S.N

P

ara a partida de amanhã, o
técnico Luizinho Vieira
poderá contar com o
retorno de três titulares que não
enfrentaram o Joinville, na
rodada passada. Os volantes
Lorran e Moises, e o zagueiro
André Ribeiro, voltam de
suspensão e estão confirmados

como titulares. O único desfalque
será o meia Diogo Sodré, que está
suspenso.
O treinador se apega a
evolução da equipe para
conquistar três pontos no Paraná.
“Nossa equipe vem evoluindo
muito nos últimos jogos. Estamos
jogando bem tanto em casa,
Foto: Assessoria

Luverdense encara parada dura contra Operário no sul

quanto fora, e a confiança é
grande na busca por mais uma
vitória. Vamos enfrentar um
adversário extremamente difícil e
que merece todo o nosso respeito,
porém, vamos em busca do
resultado que poderá, inclusive,
nos colocar na liderança do
grupo” disse Luizinho.
Para voltar líder do
Paraná, o Luverdense terá que
vencer o Operário e torcer para
um empate entre Botafogo e
Tombense. A equipe que vai a
campo para enfrentar o Operário
deve ter: Diogo Silva, Itaqui,
André Ribeiro, Kaique e
Paulinho. Loran, Moises, Rafael
Silva e Lucas Braga. Cleberson
Tiarinha e Paulo Renê.
O técnico Luizinho Vieira
encerrou anteontem, a preparação
para a partida e a viagem para o
Paraná, que aconteceu na tarde de
ontem, rumando a delegação até
Cuiabá, de onde segue hoje para o
Paraná, palco do jogo às 14h30 no
estádio Germano Krüger de Ponta
Grossa contra o Operário.

Após virada, Sinop precisa vencer por 2 gols de diferença

Os 16 melhores
primeiros colocados ficaram
de um lado da lista de
confrontos, no chamado Bloco
I, cada um posicionamento de
acordo com a numeração do
seu grupo.
No Bloco II, ficaram o
pior primeiro colocado

(Linense) e os 15 melhores
segundos colocados, também
posicionados de acordo com a
numeração de seus grupos. Os
times do Bloco I, por terem
melhores campanhas que seus
rivais no mata-mata, têm o
direito de fazer a partida de
volta em casa.
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Nesta data especial, que
você Marly Fátima
Ferreira possa celebrar a
vida em plenitude. A você
as maiores e melhores
felicitações de
aniversário! Que esse ano
lhe traga realizações,
mais sabedoria e muito
mais esperança. Que esta
data se repita por muitos
anos e que estes sejam
preenchidos de
felicidade, amor e paz.
Parabéns e um dia muito
feliz!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em seu signo
e começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças, que podem envolver
a vida prática ou a emocional. Você
estará mais profundo, mas pode sentirse pressionado a mudar alguns
caminhos já escolhidos.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de mudanças importantes nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. Um problema enfrentado
com um sócio ou parceiro pode ser
resolvido. Você estará mais intenso e
emotivo.

A Lua continua em Áries e
agora começa a receber um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia em que se faz necessário fazer uma
espécie de limpeza em seu mundo
emocional. O momento envolve maior
interiorização e reflexão, além do
distanciamento da vida social.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
mais intenso de mudanças e que pode
envolver algumas alterações no
trabalho. Você estará mais preocupado
com um projeto e, caso esteja buscando
uma nova colocação no mercado, este
pode ser um dia bom.

A Lua continua em Áries e
agora começa a receber um
tenso aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento intenso com seus
contatos comerciais com grandes
empresas, clubes e/ou instituições. O
momento pode também
envolver
dificuldades com uma equipe de
trabalho.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de maior aprofundamento em suas
necessidades emocionais e afetivas. Um
romance pode provocar esses
sentimentos. O relacionamento com um
filho passa por um momento de
transformação e intensidade.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento intenso e mudanças
em projetos profissionais e planos de
negócios, que podem ser colocados em
prática nos próximos dias. O momento
pode envolver uma promoção.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em seu signo,
indicando um dia de mudanças
em sua maneira de relacionar-se com a
família e pessoas de sua intimidade.
Você estará mais intenso e profundo e
terá muita clareza sobre a necessidade
de cada familiar em sua vida.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de movimento intenso e mudanças em
projetos que envolvem viagens
internacionais e contato com
estrangeiros. O momento pode envolver
a escolha por um novo caminho
espiritual.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de maior intensidade, especialmente na
maneira de comunicar-se. Preste
atenção ao que fala. Um projeto pode
começar a ser discutido e resultar na
possibilidade de firmar um novo
contrato.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de maior interiorização e
necessidade de mudanças na vida
emocional. Alguns sentimentos,
situações e pessoas que já não fazem
sentido em sua vida, devem ser deixados
para trás.

A Lua continua em Áries e
começa a receber um tenso
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
em que você estará mais voltado para suas
finanças. Sua ambição e a maneira que
ganha seu sustento podem ser
questionados. Através de uma
oportunidade, você pode passar por uma
mudança importante em sua vida material.

Vi v e n d o o s
m e l h o r e s
m o m e n t o s
proporcionados
pelo amor o
casalsinho
Byanca Aniceto e
Juliano, a quem
enviamos votos
de felicidades
torcendo pelo tão
esperado dia do
SIM. Beijocas.

O Parabéns de hoje é endereçado
também ao amigo de longas datas Tato
Giraldelli que festeja mais um ano de
vida e celebra a data envolto ao
carinho dos amigos e familiares. Que
Deus lhe conceda um novo ano pleno de
alegrias, saúde e prosperidades.
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