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A família de Flávia Mariano mais uma vez se veste de solidariedade 
para promover o 2º Leilão “Flávia Mariano”. O evento, acontece amanhã, dia 
11, no Parque de Exposições da cidade, com o objetivo de angariar fundos em 
prol do tratamento do câncer. Página 03

II Leilão Flávia Mariano acontece
amanhã no parque de exposições

SOLIDARIEDADE

Foto: Divulgação

MUTIRÃO

Memória cultural e preservação ambiental serão
debatidos nas ações do projeto Setembro Ecológico

 
Foto: GOPantanal 

Setembro Ecológicos discutirá memória cultural e preservação ambiental
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By Rosane Michels

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

Nosso espaço Vip deste final de semana é 
direcionado ao empresário Pedro Correia que esta 
nos últimos preparativos para trazer as melhores 
atrações nacionais na 51ª Expo Cáceres. Sucessos 
mil.

Curtindo merecidas férias nas praias do estado do Pará o 
simpático Marcos Eduardo Ribeiro a quem desejamos 
uma ótima viagem e um belíssimo final de semana. 
Felicidades!

Hoje é dia de festa, parabenizamos o querido 
amigo, jornalista e advogado Daniel Alves 
Macedo que esta escrevendo mais um capítulo no 
livro de sua vida. Ele que por anos fez parte da 
família do JCC.  Felicidades Dan Dan!

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

Esotérico
jÚPiter deixa o signo de 
Virgem e começa a caminhar 
a t r a v é s  d e  L i b r a  p o r  
aproximadamente 12 meses. 

Prepare-se para um grande e constante 
movimento em seus relacionamentos 
pessoais e/ou profissionais. Este é um 
período que envolve novas parcerias e 
sociedades, além de um possível 
namoro.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra por aproximadamente 12 
meses, indicando um longo 

período de benefícios em sua rotina, 
especialmente a de trabalho. Um convite 
para fazer parte de um novo projeto ou 
mesmo de uma nova empresa pode chegar 
a qualquer momento. Ótima fase para a 
saúde.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra, por aproximadamente 12 
meses, marcando o início de 

u m a  f a s e  d e  r o m a n t i s m o  e  
apaixonamentos. Se estiver só, um novo 
amor pode surgir ou um romance, que vem 
sendo desenhado pelo Universo, pode ser 
concretizado. Se for comprometido, o 
período envolve renovação do amor.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra e, por aproximadamente 
12 meses, uma fase de maior 

envolvimento com sua vida doméstica e 
família. A compra ou venda de um 
imóvel pode ser negociada e firmada 
nesse período. Sua casa pode passar por 
uma grande reforma ou você decidir 
mudar de residência.

Júpiter deixa o signo de 
Virgem e começa a caminhar 
através de Libra e, por 
aproximadamente 12 meses, a 

comunicação e tudo o que a ela se 
relaciona passa a ser o ponto forte de sua 
vida. Sua vida social ganha um novo 
movimento e os amigos se aproximam de 
você. Um novo e promissor contrato 
pode ser firmado.

Júpiter deixa o seu signo e 
começa a caminhar através de 
Libra, deixando para trás 
questões que envolvem sua 

identidade. Nos próximos 12 meses, 
você estará mais envolvido com sua vida 
material e financeira. Novas portas se 
abrem trazendo novas oportunidades de 
trabalho e projetos que envolvam o 
aumento de seus rendimentos.

Júpiter deixa o signo de Libra e 
começa a caminhar através de 
seu signo marcando o início de 

uma fase de 12 meses, de aberturas e 
oportunidades em todos os setores de 
sua vida. Amor, relacionamentos, 
dinheiro, saúde e trabalho ganham força 
e um novo ciclo de vida começa. Abra os 
braços para receber essa benção do 
Universo.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra marcando o início de um 

período de 12 meses, que vai trazer 
novas oportunidades de projetos de 
trabalho. O período pode envolver o 
planejamento de um grande projeto. O 
período envolve algumas boas 
mudanças e muita proteção espiritual.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra marcando o início de um 
período de 12 meses, que vai 

movimentar sua vida social e trazer 
novos contatos e amizades. É possível 
que você comece a fazer parte de uma 
nova equipe de trabalho. Os trabalhos em 
grupo, especialmente envolvendo 
política e sociedade, são beneficiados.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra marcando o início de um 
período de 12 meses, que vai 

movimentar e beneficiar sua vida 
profissional e carreira. A fase envolve 
abertura de portas e novas oportunidades 
profissionais. O sucesso chega, depois 
de  mui to  es fo rço  e  t r aba lho .  
Reconhecimento e maior visibilidade.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra marcando o início de uma 

fase de maior envolvimento com 
assuntos que envolvem pessoas, 
empresas e países estrangeiros. O 
período pode envolver o início de um 
grande projeto. Sua fé e otimismo serão 
renovadas nesse período, que dura 
aproximadamente 12 meses.

Júpiter deixa o signo de Virgem 
e começa a caminhar através de 
Libra deixando você mais 

inspirado e otimista. O período, que 
dura aproximadamente 12 meses, 
envolve a melhoria financeira, 
especialmente se estiver envolvido com 
sociedades e/ou parcerias comerciais. 
Heranças e processos de divórcio são 
também beneficiados.

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

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

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

Um alô mais que especial à linda e encantadora 
Gicele Fukuschima que se formou em Recursos 
Humanos. Felicidades nessa nova etapa de vida!

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

Um ótimo sábado regado de alegrias é o que 
desejamos a Aluísio Costa Alves que todos os dias 
acompanha com a eficiente equipe da JBA Materiais 
Elétricos e Hidráulicos, as noticias da city no JCC. 

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

BOLAS PRETAS

Para alguns candidatos que sem poderem jogar seus 
santinhos em vias publicas, agora jogam nos quintais 
das casas das pessoas sem autorização. Custaria muito 
entregar os santinhos nas mãos dos eleitores? Abaixo 
ao lixo político já.

BOLAS BRANCAS

Para a Secretaria de Obras que vem desempenhando 
um belíssimo trabalho de limpeza em nossa city. Hoje 
está sendo uma cena bem comum  ver nas ruas de 
Cáceres homens da prefeitura realizando a limpeza das 
calçadas, retirando os matos e lixos. Mas lembrando 
aos munícipes que essa é sua obrigação. Parabéns a 
todos, e esperamos que esse trabalho continue.

BOLAS PRETAS

Para a falta de capacitação e um centro para recepção 
de órgãos doados pela população em nosso estado. 
Recentemente faleceu na capital do estado uma 
criança de um ano e meio e os pais queriam doar os 
órgãos do filho e a falta de um centro de recepção de 
órgão impediu tal ação. Existem muitos nas filas de 
transplantes de órgãos esperando sua vez de receberem 
uma chance para a vida e acabam por morrer sem essa 
oportunidade, por falta de mais centros de receptação 
de órgãos.

BOLAS BRANCAS

Para a Agencia Fluvial de Cáceres que depois de vários 
anos realizaram o desfile de sete de setembro em 
marcha, mostrando todo seu contingente. A população 
aplaudiu a iniciativa do novo comandante em realizar 
o desfile em marcha e não em viaturas como em anos 
passados. Parabéns ao Tenente Ronaldo Lima 
comandante da agencia Cáceres.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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Temos aprendido e refletido a 
respeito da proposta cristã para que 
desenvolvamos virtudes, dentre as quais 
está a autenticidade. Jesus nos convida a 
sermos verdadeiros, fieis à consciência, 
que é o maior tribunal existente, e à 
energia de amor e justiça advindas dos 
exercícios de autenticidade que podemos 
fazer o tempo todo, principalmente no 
convívio com as demais pessoas, que ele 
chama de “próximo”.

Então, quem é o próximo? São 
todas as pessoas que, por um motivo 
qualquer, convivam ou se aproximem de 
nós, e que, se estivermos sintonizados 
com Deus, poderemos levar dessa 
convivência, ou de um mero encontro, 
algo de bom de nós. 

Está muito claro, portanto, que o 
convite é para que o nosso falar e 
proceder seja autêntico: quando 
falarmos “sim”, que seja um “sim”; 
quando manifestarmos um “não”, seja 
um “não”; porque o que passa disso não 
procede da luz, mas das trevas que 
podem estar tomando conta de nosso 
coração.

Ocorre que algumas vezes, no afã 
de agirmos com autenticidade e 
sinceridade, podemos exagerar na dose e 
cairmos na tentação de sermos cruéis 
para com as pessoas, justamente sob o 
argumento de que seja importante 
desenvolver a autenticidade.

Ora, a virtude autenticidade não 
está dissociada de todas as demais, 
mormente a da caridade moral, fraternal 
e intelectual, de modo que nos postarmos 
e nos comportarmos como os “super-
sinceros e super-autênticos” para poder 
agredir aos outros denotará que, na 
verdade, já estaremos manifestando as 
sombras do ego que tomaram o espaço 
do Ser Essencial que somos e que não foi 
cuidado com amor.

Por outro lado, será natural que 
nosso modo de agir ou de expressar 
pensamentos, e até mesmo de quedar 
silente diante de fatos variados, não 
agradem a uma ou inúmeras pessoas. 
Isso geralmente acontece quando 
passamos a buscar uma vida mais 
adequada a nossa saúde emocional, 
colocando limites nas relações, o que 
causa estranheza por parte daqueles que 
preferiam uma postura autoanulatória e 
passiva de nosso lado (para que elas 
pudessem continuar tripudiando).

Também não entendem a nossa 
conduta proativa e autêntica as pessoas 
acostumadas à hipocrisia tão natural em 
diversos meios familiares e sociais como 
um todo. E, com isso, pessoas que eram 
amigas ou neutras passam a nos 
considerar inimigos. Jesus, considerado 
o maior agende saúde física e moral de 
todos os tempos, nos apresentou o 
convite ao amor em relação aos 

inimigos. Ora, ora... se não é fácil amar 
aos amigos, como podemos amar aos 
inimigos? Allan Kardec, com fulcro na 
lição do Evangelho, responde afirmando 
que amar os inimigos é devolver o mal 
com o bem; é desejar o bem de todos; é 
não criarmos ou sustentarmos obstáculos 
diante de uma possível reconciliação.

Logo, vale notar que nem sempre 
aquele que nos considera um inimigo, ou 
a quem chamamos de inimigo, é, 
verdadeiramente, um inimigo, pois pode 
ser adversário circunstancial num 
determinado tempo, como no esporte; ou 
nas lides judiciais em que os advogados 
representam e lutam pelo direito de seus 
clientes, mas sabem diferenciar o 
momento de atuação profissional de um 
sentimento que lhes oprima o coração; e 
mesmo em disputas eleitorais em todos 
os níveis.

Divaldo Franco, o emérito 
educador baiano, assevera que em nossa 
vida é impossível não ter inimigos, mas o 
ideal é não ser inimigo de ninguém. É 
inevitável que tenhamos inimigos, pois 
as pessoas têm a liberdade de gostar ou 
não gostar do que fazemos, do modo 
como pensamos, como nos expressamos, 
etc. E, se as pessoas quiserem nos 
enxergar como inimigos, o que poderá 
ser feito? Nada, porque se trata de uma 
decisão, ainda que inconsciente ou 
subconsciente, de quem queira assim 
decidir, em sintonia com a Lei de 
Liberdade, que é uma lei divina.

A tendência de quem alberga o 
ódio e emite seus pensamentos ou 
palavras negativas e desequilibradas 
(porque o ódio não gera harmonia) em 
direção ao ente odiado, é adoecer. A 
ciência assim comprova. E se o ser 
humano para o qual tal energia 
desajustada for emitida estiver “de bem 
com a vida”, “de boa” como dizem os 
mais jovens, ou seja, em sintonia com o 
bem e com o amor, o ódio não lhe 
alcança, contaminando tão somente o 
seu emissor.

Sejamos nós aqueles que, mesmo 
erando, procuramos acertar; mesmo com 
muitas imperfeições, temos a ousadia de 
refletir, passando em revista nossas 
próprias atitudes e, com autenticidade e 
compaixão, buscamos aceitar a nós 
mesmos, acolher todos os pensamentos e 
comportamentos que estejamos 
acostumados a manter e, percebendo que 
o mais salutar seja mudar de rumo, que 
arregimentemos forças pela oração e 
tomemos o rumo do amor, da verdade, da 
compreensão que alivia e, sem 
percebermos, estimulamos o próximo a 
também se autoiluminar.
Nestor Fernandes Fidelis é advogado e 
escreve exclusivamente para este Blog 
t o d a  q u a r t a - f e i r a  -  
nestor@nestorfidelis.adv.br

Rosane Michels - Editora

CORREIO CACERENSE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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Existe uma prática na vida, que é a 
mais enganosa de todas: a prática de 
vivermos reparando na vida dos outros. 
Reparamos no que o outro fala, no que 
pensa, sobretudo nos seus defeitos e 
falhas. Não só reparamos, mas fazemos 
questão de espalhar e esparramar os 
fracassos e limites da vida dos outros.

Fazemos isso no “tu a tu”, no 
“boca a boca”, na conversa, pelo telefone, 
pelas redes sociais. Estão cheios de 
boatos por aí sobre a vida das pessoas e 
assim por diante. Esse é um defeito 
terrível, um mal, uma maldição que, 
inclusive, carregamos em nós: o maldito 
costume de viver reparando na vida dos 
outros.

Isso se torna um vício que, muitas 
vezes, é difícil de corrigir. Há pessoas que 
gastam horas no telefone falando da vida 
dos outros. O que acontece? Aqueles que 
reparam no cisco, no problema dos 
outros, não conseguem reparar na própria 
vida, porque estão tão cheias de coisas 
para falar dos outros que, quando é para 
falar sobre si, não têm condições.

Amados irmãos e irmãs, se 
quisermos levar uma vida em Deus, justa, 
honesta e correta, teremos de mudar esse 
parâmetro de vida, corrigir esse grave 
defeito de falar mal da vida dos outros. 
Temos de ter vigilância sobre a nossa 
boca, porque ela fala daquilo que o 
coração está cheio, e o coração  cheio fica
daquilo que a nossa mente guarda e 
observa.

Precisamos, realmente, ter 
vigilância sobre aquilo que fazemos com 
a vida dos outros. Eu digo a você: se nos 
conhecêssemos de verdade, se nos 
conhecêssemos como de fato somos, 
nunca perderíamos tempo reparando na 
vida dos outros.

Repare na sua própria vida e a 
corrija, olhe seus próprios costumes, atos, 
l imites e defeitos. Quando nos 
conhecemos do jeito que somos, não 
temos tempo nenhum para reparar na vida 
dos outros. Quando cuidamos de nós, 
somos melhores para os outros!

O mundo está estragado não só 
pelas coisas ruins lá de fora, mas também 
pelo mal que temos dentro de nós. E um 
dos males mais terríveis é o de reparar na 
vida dos outros. Nossas igrejas, 
comunidades e grupos de oração, 
infelizmente, estão cheios de pessoas 
assim.

Que Deus tenha misericórdia de 
nós e corrija nossas atitudes!

Deus abençoe você!
 
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.

Coluna Religiosa
Aprendamos a reparar 
em nossa própria vida

Os inimigos e o amor

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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das 08:00 às 11:00 horas.
Dia 19/09/16(segunda-feira) às 
09:00 horas, reunião entre o 
Ministério Público Estadual 
(MPE) e o Ministério Público 
Federal (MPF), Juvam, Sema, 
Sicmatur, Policia Ambiental, 
I p h a n ,  A s s o c i a ç ã o  d o s  
Produtores do Facão, Rotary 
Distrito 4440, Lobo Guara, na 
cachoeira do Facão.
Dia 20/09/16(terça-feira) às 
09:00 horas, reunião entre o 
Ministério Público Estadual 
(MPE) e o Ministério Público 
Federal (MPF), Juvam, Sema, 
Sicmatur, Policia Ambiental, 
I p h a n ,  A s s o c i a ç ã o  d o s  
Produtores do Facão, Rotary 
Distrito 4440, Lobo Guara, na 
cachoeira do Piraputanga.
Dia 21/09/16 (quarta-feira) às 
08:30 horas, roda de conversa na 
sombra da figueira, Dona 
Marcida, com o tema “Eu vivi em 
Cáceres'' e dia de experiência de 
valorização da sombra de uma 
árvore, executando todas as 
nossas tarefas e missões a pé ou 
de bicicletas. (Com distribuição 
de águas aos pedestres e ciclistas 
em alguns pontos da cidade)

erá realizado em Cáceres Sno período de 17 a 21 de 
s e t e m b r o  o  m u t i r ã o  

"Acreditando que é possível viver 
bem em Cáceres". A ação é uma 
iniciativa 4ª Companhia de 
Policia Militar de Proteção 
Ambiental, por meio do projeto 
Lobo Guará, que pretende 
chamar a atenção da população 
para a preservação ambiental e 
também para a memória cultural 
da nossa cidade.

F ranc i s co  S i l va  de  
Oliveira, coordenador do projeto, 
listou as inúmeras  feridas abertas 
na história da nossa cidade, a 
exemplo da Ponte Branca, do 
coreto da Praça Barão, a 
Biblioteca que queimou, o 
descaso com nossos recursos 
hídricos, a falta de política 
públicas voltadas as nossas 
tradições e tantas outras, que 
serão discutidas durante o 
Mutirão. 

S e g u n d o  S i l v a ,  a s  
atividades serão desenvolvidas 
por meio de parcerias com 
voluntár ios ,  organizações  

g o v e r n a m e n t a i s  e  n ã o  
governamentais, sociedade civil, 
escolas públicas (estaduais e 
municipais), igrejas e grupo de 
jovens. As ações permitirão um 
diálogo com todos os envolvidos, 
buscando  um modelo  de  
sociedade mais humanista e 
iguali tár ia  e  responder o 
questionamento: O que nós 
cacerenses queremos para o povo 
e para a cultura pantaneira 
cacerense?

A 4ª Companhia de 
Policia Militar de Proteção 
Ambiental, propõe ainda que no 
dia da árvore, 21 de setembro, a 
população largue seus carros na 
garagem e saem a pé ou de 
bicicleta e apreciem a sombra de 
uma árvore. Essa será uma das 
atividades desenvolvidas durante 
os 5 dias do Mutirão.
Cronograma das atividades:
D i a  1 7 / 0 9 / 1 6  ( s á b a d o ) ,  
identificação de peixes do 
pantanal.
Dia 18/09/16 (domingo), diálogo 
sobre as queimadas e lixos com os 
usuários da Baia dos Malheiros, 

r e a l i z a d o  s ã o  m o m e n t o s  
especiais porque, além da doação 
em si,  abre-se também a 
possibilidade para motivar a 
população para que conheça mais 
o que estamos fazendo em prol 
dos pacientes com câncer e 
proporciona que tenhamos mais 
pessoas envolvidas com a causa", 
afirma Renato.

 ação conta com o apoio Ados clubes de serviço 
R o t a r y  e  L i o n s ,  

e m p r e s á r i o s  e  d i v e r s o s  
segmentos da sociedade. O 
primeiro leilão foi realizado ano 
passado, quando a renda foi 
destinada para Cáceres e para o 
Hospital de Câncer de Cuiabá.

De acordo com Renato 

Mariano, nesta edição o dinheiro 
a r r e c a d a d o  s e r á  d o a d o  
integralmente para o tratamento e 
ações de prevenção do câncer em 
Cáceres, auxiliando a execução 
do projeto Entre Laços e Abraços, 
coordenado pelo chefe da 
Oncologia do Hospital Regional, 
Eduardo Marques de Lima.
  “Eventos como o que será 

campanha é uma iniciativa de 
todos funcionários, e quem puder 
doar poderá estar levando sua 
doação até o Ambulatório do 
hospital, em horário comercial de 
segunda a sexta-feira. 

O importante é doar, não 
importa a quantidade nem a 
marca de produtos, o hospital 
necessita de todos os tipos de 
materiais de limpeza, como água 
s a n i t á r i a ,  d e t e r g e n t e ,  
desinfetante, álcool, sabão em pó 
e em barra, etc. E quanto aos 
alimentos não perecíveis  todos 
são bem vindos.

O hospital  realiza o ano 
todo campanhas com o intuito de 
amenizar os problemas e esse 
a n o s  n ó s  f u n c i o n á r i o s  
resolvemos encabeçar a nossa 
campanha, por isso pedimos 
apoio da população para que 
façam as doações, finalizou Rose.

 om o slogam " O que está Cfaltando  é sua ajuda, 
f u n c i o n á r i o s  d o  

ambulatório e PSF se uniram e 
estão promovendo campanha em 
prol  do hospi ta l  O Bom 
Samaritano.

Em entrevista exclusiva a 
reportagem do Jornal Correio 
Cacerense, a coordenadora 
ambulatorial Rose Margarete 
Costa, explicou que o hospital 
vem atravessando uma fase 
crítica e que faltam produtos de 
limpeza e alimentos. Foi nesse 
contexto que enxergando as 
necessidades do hospital, bem 
como o tratamento dos pacientes, 
que a equipe resolveu arregaçar 
as mandas e promover a 
campanha com a finalidade de 
arrecadar produtos de limpeza e 
alimentos não perecíveis.  

Rose informou que a 

câncer, desde então a família com 
apoio de amigos, empresários se 
solidarizam em ajudar a causa.

Devair Mariano, pai de 
Flávia Mariano, se diz feliz por 
essa iniciativa, pois esse leilão 
realizado pelo segundo ano 
consecutivo, é feito com muita 
honestidade e transparência, 
sendo uma forma de auxiliar as 
pessoas que lutam para vencer o 
câncer.

Ele também fez questão 
de informar, que até durante o 
leilão as doações serão bem 
vindas, salientando que os 
donativos podem ser entregues 
no Empório Agropecuário, 
Náutica Campo Verde, Fort 
Agropecuária e no Supermercado 
Juba da Padre Casemiro.

O leilão foi batizado com 
nome de Flávia Mariano, uma 
jovem que faleceu vítima do 

SOLIDARIEDADE

II Leilão Flávia Mariano acontece
amanhã no parque de exposições

O primeiro leilão foi realizado ano passado, quando a renda foi destinada para Cáceres e para o Hospital de Câncer de Cuiabá

Da Redação  
Foto: Agência F8

Leilão realizado no ano passado

MUTIRÃO

Memória cultural e preservação ambiental serão
debatidos nas ações do projeto Setembro Ecológico
Da Redação

 
Foto: JCC

Sgto Silva - coordenador do projeto

Hospital "O Bom Samaritano” enfrenta crise
financeira e funcionários promovem campanha

COMPROMETIMENTO

Da Reportagem

 
Foto: JCC

Funcionários se unem em prol do Hospital O Bom Samaritano

COTIDIANO
Cáceres-MT, 10 e 11 de setembro de 2016

Avenida Getúlio Vargas, 

1189 - Monte Verde Promoções e Eventos

3223-3200

Acontece logo mais as 20 horas o 
jantar dançante da Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida, que 
tem como objetivo angariar 
recursos em prol da igreja. O 
evento será realizado no salão 
paroquial, localizado a Rua 
Deputado Manoel Pinheiro, 
Jardim São Luiz. 

O evento será animado 
pela dupla sertaneja Santos e 
Amarildo, que prometem muita 
música até o sol raiar.

As mesas ou ingressos 
individuais podem ser adquiridos 
na paróquia. O valor da mesa para 
quatro pessoas é de R$ 100,00 e o 
ingresso individual R$ 25,00.
 A noite ainda prometem 

etembro é o mês amarelo. O Sintuito da ação é chamar 
atenção da sociedade para um 

assunto que ainda é considerado 
“tabu”, o suicídio. Autor de um 
projeto de lei, o deputado Dr. 
Leonardo (PSD), é médico na área 
de psiquiatria. Segundo ele, uma das 
maiores causas do suicídio, é a 
depressão – considerada a doença do 
século. Apresentada no ano passado, 
a propositura já passou por todos os 
trâmites regimentais dentro da 
Assembleia Legislativa, e agora 
deverá ser encaminhada ao Plenário, 
para apreciação dos demais 
parlamentares.

O projeto institui o Plano 
Estadual de Combate ao Suicídio, 
que tem por objetivo identificar os 
possíveis sintomas e tratar o 
transtorno mental ou psicológico 
que pode incluir depressão, 
transtorno bipolar, esquizofrenia, 
alcoolismo e abuso de drogas. O 
P l a n o  d e v e r á  o f e r e c e r  
acompanhamento aos indivíduos 
que  apresen ta rem o  per f i l ,  
minimizando a evolução dos 
quadros que podem chegar ao 
suicídio. O projeto prevê ainda, a 
criação de um sistema de coleta de 
dados integrado a Secretaria de 
Estado de Saúde, a fim de identificar 
e monitorar possíveis casos, para 
avaliação e cuidado.

“O Estado tem papel 
relevante para o tratamento desse 
transtorno, identificando possíveis 
s i n tomas ,  a companhando  e  
oferecendo possibilidades de 
recuperação aos que necessitam”, 
explicou. Relatório da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) aponta 
que 804 mil pessoas cometem 
suicídio todos os anos. No Brasil, o 
elevado número de suicídios é 
alarmante e o coloca entre os dez 
países com as taxas mais elevadas da 
morte auto infligida.

“Dificuldades financeiras 

ou emocionais desempenham um 
fator significativo para evolução do 
quadro. O suicídio tem se tornado 
mais comum, apesar de ainda ser um 
tabu devido a questões religiosas. 
Houve aumento no mundo todo e é 
um problema que afeta todas as 
idades. 

Podemos prevenir sim o 
suicídio, com o acompanhamento 
médico e principalmente o apoio da 
família, que é fundamental. A pessoa 
que pensa em tirar a sua própria vida, 
ela precisa de atenção e cuidados”, 
destacou.

pelo telefone (65) 3223-3508.várias premiações. Informações 

enquanto, o Programa Ciência Sem 
Fronteiras está suspenso, então 
também vai caber a esta assessoria 
tentar achar outros mecanismos 
junto ao Governo do Estado, ou 
junto a parceiros externos, para 
garantirmos alguma cota de bolsas 
para mobilidade”, defende a 
assessora de Assuntos Externos.

Todas estas ações serão 
feitas na parceria entre a Diretoria de 
Mobilidade Acadêmica, sob a gestão 
da professora Maristela Cury Sarian, 
e a professora e assessora de Cultura 
da Pró-Reitoria de Extensão e 
Cultura (Proec), Marinei Almeida. 
“A Maristela porque é a pessoa que 
lida diretamente com a Mobilidade 
Acadêmica, e a Marinei por uma 
proposta muito interessante da nossa 
reitora, que é a de criarmos um 
Centro de Línguas na Unemat em 
vários câmpus”, explica Áurea. 

Segundo a assessora, para 
pensa em internacionalização da 
Unemat, é necessário alunos 
proficientes, tanto na graduação, 
quanto na pós-graduação. 

“Podemos fazer um curso de 
campo internacional, e os parceiros 
internacionais selecionarão alunos 
de cada programa que dominem não 
só o inglês, mas também francês, 
espanhol, alemão, entre outros. Até 
cursos de português para alunos 
estrangeiros pode ser englobado 
nesta ideia”, afirma.

“É importante ressalta que a 
estrutura da Assessoria é enxuta 
porque não somos executores, as 
pró-reitorias são. A Assessoria cuida 
de fomentar e auxiliar no processo 
destes convênios, nos mecanismos 
de mobilidade, no próprio processo 
de implantação do Centro de 
Línguas, mas assessorando mesmo, 
como quem ajuda a construir as 
políticas que as pró-reitorias as 
executam”, explica a professora.

Áurea Ignácio  já  foi  
secretária de Estado de Ciência e 
Tecnologia e pró-reitora de Pesquisa 
e Pós-Graduação da Unemat em três 
gestões.

 professora Áurea Regina AAlves Ignácio assumiu a 
Assessoria de Assuntos 

Externos da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat), com o 
objetivo de internacionalizar a 
Instituição, entre outros assuntos 
relativos à relação da Unemat com 
outras instituições de ensino e de 
pesquisa. 
 “Nós estamos construindo a 
Assessoria, pois a Unemat ainda não 
tinha este setor configurado como 
um local específico de pensar as 
relações interinstitucionais”, afirma 
a professora.

O foco está voltado para 
missões estrangeiras, mobilidade 
acadêmica nacional e internacional 
em graduação e pós-graduação, bem 
como auxiliar nas ações de 
implantação do Instituto de Pesquisa 
Avançado no Parque Tecnológico de 
Mato Grosso, que impulsionará o 
novo paradigma de produção de 
pesquisa para produtos e serviços.

Neste sentido, a Assessoria 
de Assuntos Externos buscará a 
r e a l i z a ç ã o  d e  c o n v ê n i o s  
internacionais, abertura de centro de 
línguas, entre outros. 

“Vamos olhar para estas 
parcerias interinstitucionais, como 
A c o r d o s  d e  C o o p e r a ç ã o  
Internacional e outros convênios, a 
pós-graduação,  mestrados e  
doutorados da Unemat, mas também 
para  mobi l idade  den t ro  da  
graduação”, afirma a professora. 

“ O u t r o  e x e m p l o  d e  
convênios importantes são os 
firmados pelo Estado de Mato 
Grosso, entre o Governo Estadual e 
países como a Bolívia e o Peru, já 
q u e  e x i s t e m  d e m a n d a s  d e  
p e s q u i s a d o r e s  d a  n o s s a  
Universidade que gostariam de 
fortalecer uma parceria usando o 
Governo como mediador”, explica 
Áurea.

“Também pretendemos 
conseguir com o Governo de Estado 
algum apoio para uma mobilidade 
nacional, considerando que, por 

EVENTO

Jantar dançante é realizado hoje na
Paróquia Nossa Senhora Aparecida

O evento será animado pela dupla sertaneja Santos e Amarildo, que prometem muita música até o sol raiar

Da Redação

Jantar começa as 20 horas
 

GESTÃO

Unemat implanta Assessoria 
de Assuntos Externos

Nataniel Zanferrari

Foto: Divulgação

SETEMBRO AMARELO

Projeto de prevenção ao suicídio é aprovado nas
Comissões e está apto à apreciação do Plenário

Lis Ramalho

Foto: Marcos Lopes

Autor de um projeto de lei, o deputado Dr. Leonardo, é médico na área de psiquiatria
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 Tribunal Regional Eleitoral de Mato OGrosso inovou mais uma vez nesta 
q u i n t a - f e i r a  ( 0 8 / 0 9 )  a o  

disponibilizar à sociedade o aplicativo 
CAIXA 1, que deverá ser amplamente 
utilizado por eleitores e  candidatos
concorrentes, para combater o caixa 2 de 
campanhas eleitorais. Somado a outras 
providências adotadas pelo TRE-MT com 
esta finalidade, o CAIXA 1 busca garantir o 
equilíbrio na disputa entre os candidatos e 
reduzir significativamente a movimentação 
de recursos de campanha à margem da Lei.

"Estamos lançando uma poderosa 
arma na mão da sociedade e do eleitor para 
nos ajudar a rastrear os recursos 
movimentados pelos candidatos no decorrer 
de suas campanhas. Checar se esses recursos 
estão em harmonia com o que foi declarado 
pelo candidato à Justiça Eleitoral", disse a 
presidente do Tribunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso, desembargadora Maria Helena 
Póvoas.

Ela explicou que o eleitor pode 
filmar, fotografar e ou gravar áudios sobre 
gastos de campanhas dos candidatos e enviar 
à Justiça Eleitoral, que confrontará estes 
dados com o teor da prestação de contas. Se 
ficar comprovado que houve gasto que não 
está descrito na prestação de contas fornecida 

pelo candidato à Justiça Eleitoral, está 
configurado o Caixa 2, que poderá resultar na 
cassação do diploma ou do mandato.

"Se o eleitor passa por um local e 
vê cabos eleitorais de determinado candidato 
fazendo panfletagem, ele pode filmar ou tirar 
foto dessa situação e encaminhar, via 

aplicativo, ao TRE. Não importa se o cidadão 
tem ou não percepção se o fato – objeto do 
envio-, está correto não. O TRE fará o 
cruzamento dessas informações com as que 
foram pres tadas  pe lo  candidato" ,  
exemplificou.

A iniciativa do TRE-MT foi 

quipe da Polícia Militar, em rondas Enas proximidades da Praça da Feira, 
em frente a mecânica do Valdir, a GU 

composta pelo CB DONATO e SD 
CORTEZ, recebeu solicitação das vitimas as 
12h45. Duas meninas uma de 14 e a outra de 
15 anos, narraram aos policiais que foram 
abordadas por dois indivíduos em uma moto 
Titan e estes usando de agressão física (soco 
na cabeça) subtraíram um celular moto G.

Após atenderam a ocorrência e de 
porte das características dos suspeitos, foi 
realizada   diligências no intuito de localizar 
os suspeitos e por volta de 12h57, na Avenida 
Talhamares, foi localizado os dois suspeitos 
que empreenderam fuga, sendo  feito o 
acompanhamento  e logo  abordados em 
frente a DOMANI. 

Durante busca pessoal nada foi 
encontrado, porem na calçada próximo aos 
suspeitos foi encontrado o celular da vitima. 
Os dois suspeitos de iniciais W.A.S e G.S.B.  
foram encaminhados para o CISC para as 
providências que o caso requer.

elogiada pelo Procurador Regional Eleitoral 
de Mato Grosso, Douglas Guilherme 
Fernandes. "O Ministério Público e a Justiça 
Eleitoral nunca estiveram tão preparados, 
como estão agora, para enfrentar as 
irregularidades que atingem os pleitos. 
Temos ferramentas das mais diversas 
espécies e temos a colaboração de diversos 
outros órgãos públicos, como o Tribunal de 
Contas da União e a Receita Federal.

E agora, de forma pioneira, a 
Justiça Eleitoral insere o cidadão nesse papel 
fiscalizador, incentivando o controle social. 
Por  isso,  digo que f ico bastante  
entusiasmado, com a certeza que essa 
ferramenta vai incentivar a população a 
fiscalizar e assim, teremos uma eleição mais 
justa e equilibrada. Parabenizo o Tribunal".
Juízes vão massificar uso do CAIXA 1 no 
interior - O Corregedor Regional Eleitoral, 
desembargador Luiz Ferreira da Silva, vai 
encaminhar ofício aos juízes do interior para 
que massifiquem o uso do aplicativo CAIXA 
1 em todos os municípios de Mato Grosso.

Ele ressaltou que o TRE-MT vem 
fechando o cerco contra o Caixa 2 de 
campanhas eleitorais e que, devido a esse 
trabalho, realizado em parceria com outras 
instituições, muitos candidatos eleitos 
podem vir a perder o diploma. "O candidato 
tem, por lei, definido o número de cabos 
eleitorais que pode utilizar e o montante que 
pode gastar. Só pode gastar o que de fato 
arrecadou. 

Nestas eleições, os candidatos 
estão cercados por todos os lados e sendo, 
assim, terão que realizar a campanha dentro 
da lei, com boas assessorias jurídicas e 
contábeis. Se assim não for, esse candidato 
pode até ser eleito, mas não será diplomado 
por não cumprir o que determina a lei".
Veja como funciona o aplicativo CAIXA 1 
- O CAIXA 1 é um aplicativo de celular que 
pode ser baixado gratuitamente na loja 
virtual   e está disponível para Google Play

smartphones do sistema Android, bastando 
que o cidadão digite "TRE-MT".

Após escolher o município e o 
candidato alvo da informação, o autor poderá 
fotografar, filmar ou gravar áudio sobre o 
gasto de campanha a ser registrado, e enviar o 
conteúdo para a Justiça Eleitoral. É possível 
enviar, em uma única mensagem, um vídeo 
de até 20 segundos, um áudio e até três 
fotografias sobre o mesmo fato.

Não é obrigatório se identificar, 
mas é necessário anexar a mídia (foto, filme 
ou áudio) junto com a descrição do fato, que 
poderá ser relacionado a atividade de 
militância e mobilização de rua; cessão ou 
locação de veículo; combustíveis e 
lubrificantes; eventos de promoção de 
candidaturas; locação/cessão de bens 
imóveis; locação cessão de bens móveis 
(exceto veículos); publicidade por materiais 
impressos; produção de jingles, vinheta e 
slogans; outros/diversos.

Importante ressaltar as diferenças 
entre o Caixa 1 e o aplicativo Pardal. O 
Pardal consiste em um aplicativo para 
recebimento de denúncias, em especial 
aquelas relacionadas à propaganda eleitoral. 
Já CAIXA 1 destina-se a receber 
informações da sociedade, candidatos e/ou 
coligações, acerca de gastos de campanha 
realizados pelos concorrentes a cargos 
eletivos nas Eleições 2016. As informações 
recebidas pelo CAIXA 1 vão direto para o 
setor que analisa as prestações de contas dos 
candidatos.

As demandas serão primeiramente 
recebidas pela Coordenadoria de Controle 
Interno e Auditoria do Tribunal, que irá 
separá-las por município e candidato. Após 
processar as informações, a Coordenadoria 
vai encaminhar relatório consolidado aos 
juízos competentes (1ª instância). 

O relatório poderá ser utilizado 
pelas zonas eleitorais, a critério da 
autoridade judicial. 

TRE cria aplicativo de celular para
combater caixa 2 de campanhas eleitorais

CAIXA 1

Assessoria TRE

A iniciativa do TRE-MT foi elogiada pelo Procurador Regional Eleitoral de Mato Grosso, Douglas Guilherme Fernandes

 
Foto: Alair Ribeiro/TRE-MT

O CAIXA 1 é um aplicativo de celular que pode ser baixado gratuitamente na loja virtual  Google Play

PM prende dupla que agrediu e
roubou celular de duas meninas

MALANDROS

Da Redação
 
 
Foto: PM-MT

Suspeitos de ter roubado celular de duas garotas

os 20 casos  de  mortes  Dnotificadas após o parto, ou 
d u r a n t e  a  g e s t a ç ã o  

(abortamento ou natimorto), sete foram 
confirmados por microcefalia. Nove 
estão em investigação e quatro foram 
descartados. 

Os registros foram feitos em 10 
municípios:  Canarana,  Cuiabá,  
Guarantã do Norte, Mirassol D´Oeste, 
Nova Monte Verde, Paranatinga, 
Primavera do Leste, Rondonópolis, 

Sinop e Sapezal. Referente ao total de 
casos notificados, já são 296, sendo 134 
descartados e 47 confirmados com 
microcefalia. Dos casos confirmados, 
39 foram por exame de imagem 
detectando alterações típicas, sete foram 
detectadas por amostra positiva do vírus 
e um caso está relacionado com 
citomegalovírus (sugestivo de infecção 
congênita por Storch) Em comparação 
com a semana anterior, houve um 
aumento de três novas notificações até 

03 de setembro. A Secretaria de Estado 
de Saúde, por meio do Centro de 
Informação Estratégicas de Vigilância 
em Saúde (Cievs), alerta os municípios 
sobre a importância de que a 
investigação continue, conforme o 
Pro tocolo  de  Vigi lânc ia ,  para  
confirmação ou descarte dos casos.

Desta forma, contribuindo com 
informações precisas necessárias ao 
acompanhamento dos casos pela 
atenção à saúde.

ALERTA

Assessoria SES

Saúde investiga casos de morte por microcefalia

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto 
de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos 
quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas 
e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto 
por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A 
publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada 
para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou 
domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a 
receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  

RESPONSÁVEIS:
BRUNA DIAS DOS SANTOS (CPF Nº 062.081.391-12) RUA TAGUARI 321 - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165854 – 02/09/2016 – Nº TIT 39502 – 
APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE 
OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; DERLI MENDES DINIZ 
(CPF Nº 153.541.482-00) AV GETULIO VARGAS - BAIRRO 12 DE AGOSTO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165857 – 05/09/2016 – Nº TIT 
501300102 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA 
ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM A DA TABELA D CUSTAS; EDSON GUSTAVO DE 
SOUZA SANTOS (CPF Nº 047.697.251-59) RUA 31 DE MARCO N 82 - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 165972 – 08/09/2016 – Nº TIT 298 – APRES C.C.LA.A. 
OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: D. C. M. LIMA ME – ITEM D DA 
TABELA D CUSTAS; ELIAS RAMOS DE OLIVEIRA (CPF Nº 429.794.391-34) RUA 
DO CANAL 686 - BAIRRO SAO JOSE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165866 – 05/09/2016 – Nº TIT 46091 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM G DA TABELA D CUSTAS; 
ELIZEU ALVES TEIXEIRA (CPF Nº 502.645.401-15) RUA DOS BATUQUEIROS SN - 
BAIRRO COND. RESID. - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165914 – 
06/09/2016 – Nº TIT 1364350103 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – ITEM I DA TABELA D CUSTAS; 
GUARANICE MESQUITA CARVALHO (CPF Nº 934.239.851-00) RUA C 16 
RESIDENCIAL AEROPORTO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165891 
– 05/09/2016 – Nº TIT 11723146 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO 
GROSSO – CEDENTE: CLINICA VETERINARIA PANVET LTD – ITEM C DA 
TABELA D CUSTAS; IVANILDE DE ALMEIDA DOS SANTOS (CPF Nº 514.043.891-
72) SITIO SALMO 23 LOTE 97 SADIA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165861 – 05/09/2016 – Nº TIT 54135001 – APRES BANCO DO BRASIL 
SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM D DA TABELA D 
CUSTAS; LEANE OLIVEIRA COELHO (CPF Nº 025.850.771-36) RUA DOS MOURAS 
69 JARDIM CELESTE - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165855 – 
02/09/2016 – Nº TIT 9566682 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO 
– CEDENTE: REGINALDO BICUDO JUNIOR EPP – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; 
LUIZ VICENTE DE OLIVEIRA (CPF Nº 004.327.881-74) R A QD 02 CASA 02 - 
BAIRRO JARDIM DO TREVO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165893 – 05/09/2016 – Nº TIT 620001 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 
CEDENTE: MARCOS ROGERIO XAVIER ME – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; 
LURDES MARIA VARGAS 88663086172 (CNPJ Nº 20.098.016/0001-96) RUA DAS 
CAMELIAS 10 10 - BAIRRO VILA NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165905 – 06/09/2016 – Nº TIT 6189883 – APRES BANCO DO BRASIL SA 
– CEDENTE: NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA – ITEM D 
DA TABELA D CUSTAS; M. A. E. NAFAL DE CARVALHO (CNPJ Nº 06.127.668/0001-
80) RUA COSTA MARQUES N 210 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 165975 – 08/09/2016 – Nº TIT 20158908 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO – 
ITEM O DA TABELA D CUSTAS;  PANIFICADORA RIBEIRO LTDA ME (CNPJ Nº 
11.846.488/0001-99) RUARUA COMANDANTE BALDUINO1027 - BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165851 – 02/09/2016 – Nº 
TIT 667682 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: MULTIFORT INDUSTRIA C 
G A LTDA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; REGINALDO DONIZETE 
FRANCISCHETI (CPF Nº 627.596.631-91) SITIO NOTA ERA 00 - BAIRRO RURAL - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165918 – 06/09/2016 – Nº TIT 5379901 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: RICO NUTRICAO ANIMAL LTDA – 
ITEM J DA TABELA D CUSTAS; RODINEI CAMPOS RIBEIRO (CPF Nº 045.261.451-
14) TRAVESSA DOS MEDEIROS 19 CAVALHADA 3 - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165811 – 01/09/2016 – Nº TIT 2308 – APRES BANCO BRADESCO SA – 
CEDENTE: ALCA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – FAVORECIDO: J 
DUTRA ATALA ME - ITEM D DA TABELA D CUSTAS; ROSANA LUISA DE BRITO 
PESSOA (CPF Nº 651.045.441-68) RUA SAO BENEDITO 585 - BAIRRO JARDIM 
PARAISO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165934 – 06/09/2016 – Nº 
TIT SN – APRES RENE COSTA – CEDENTE: RENE COSTA – ITEM H DA TABELA D 
CUSTAS; SERGIO MURILO OLIVEIRA DE PAUL (CPF Nº 426.530.704-30) RUA 13 
DE JUNHO 105 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
165894 – 05/09/2016 – Nº TIT 378 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 
CEDENTE: BENEDITO MARIA DE OLIVEIRA EIRELI – ITEM C DA TABELA D 
CUSTAS; VALDICEIA MONTEIRO GONCALVES (CPF Nº 025.213.491-51) RUA SAO 
FRANCISCO 146 - BAIRRO CAVALHADA II - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 165895 – 05/09/2016 – Nº TIT 4220252102 – APRES CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: HFG JOIAS E ACESSORIOS LTDA ME – ITEM 
F DA TABELA D CUSTAS; VALERIA EVANGELISTA DE MIRANDA (CPF Nº 
932.113.331-34) R PROJETADA A QB CASA2 RES. COLINA C R - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 165856 – 02/09/2016 – Nº TIT 2139 – APRES C.C.L.A.A. 
OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: A FLAVIA DE FRANCA 
MANGUEIRA M – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; Z. M. S. ANDRADE COMERCIO 
(CNPJ Nº 05.813.056/0001-89) RUA PE. CASSEMIRO N 927 - BAIRRO CENTRO - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 165973 – 08/09/2016 – Nº TIT 
201411561 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: 
ESTADO DE MATO GROSSO – ITEM O DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima 
relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, 
a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a 
data desta publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 09 DE 
SETEMBRO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.
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do Mixto. 
Preços diferentes - Por meio de 
nota, o Governo de Mato Grosso 
afirmou que a "cobrança será sobre 
a renda bruta arrecadada e a 
porcentagem a ser cobrada 
dependerá do tamanho do evento. 
Isso vale tanto para partidas com 
times de fora quanto para torneios 
locais. A porcentagem irá variar de 
0 a 8%, conforme previsto no 
decreto 643 de 28 de julho de 
2016".

O problema é que o valor 
para os times locais e os grandes de 
fora tem sido bem diferentes. 
Vamos aos números. Na partida 
entre Cuiabá e Fortaleza, no dia 14 

de agosto, o Dourado pagou R$ 426 
de aluguel de uma renda de R$ 
5.330. Ou seja, foram cobrados os 
8% previstos no decreto. 

Para atrair os times de fora, 
porém, o valor cobrado dos 
organizadores da partida entre 
Santos e Flamengo, no dia 03 de 
agosto, foi bem menor. A renda 
bruta da part ida f icou em 
R$1.805.890. O aluguel cobrado 
foi de R$ 43 mil, ou seja apenas 
2,38%. 

A diferença fez parte de 
uma negociação para que o jogo 
fosse disputado em Cuiabá, já que 
não dá nem para comparar os 
tamanhos dos eventos.

Globo Esporte 

Com isso, o duelo entre 
Mixto e Luverdense será o jogo 
de abertura da Copa FMF Sub-21, 
na segunda-feira, às 19h30, na 
Arena Pantanal.

 União  ped iu  e  a  OF e d e r a ç ã o  M a t o -
Grossense de Futebol 

adiou a partida de estreia da Copa 
FMF Sub-21, que seria disputada 
neste sábado entre Dom Bosco e 
União, na Arena Pantanal. O 
clube de Rondonópolis alegou 
que os atos de vandalismo e roubo 
na sede do clube, na semana 
p a s s a d a ,  p r e j u d i c a r a m  a  
preparação da equipe. Na 
ocasião, bolas e material de 
treinamento foram furtados. 
Apesar de terem sido recuperados 
poucos dias depois, o clube 
manteve a posição. 

- Recebemos o ofício do 
União e definimos aceitar o 
pedido para não atrapalhar o 
início da competição. Sabemos 
das dificuldades que o clube 
passou nos últimos dias e, como 
temos datas para prosseguir a 
C o p a  F M F,  a c a t a m o s  a  
solicitação e entendemos que não 
acarretará prejuízo a todos os 
envolvidos - disse o presidente da 
FMF, João Carlos de Oliveira. 

O  Colorado  a legou  
também que documentação de 
atletas também foram levadas no 

ocorrido. Apesar disso, o time 
tem 18 jogadores regularizados 
para entrar em campo. A FMF 
ainda não confirmou a nova data 
da partida. 

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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que quase já não existe. Fica 
inviável. Sei da importância de se 
manter a Arena, mas esse dinheiro 
será usado mesmo? Vamos ter um 
campeonato quase amador, com 
atletas Sub-21 e ainda ter que pagar 
isso. Os times já pagam ambulância 
e policiamento. Cada jogo na Arena 
Pantanal o prejuízo é de R$ 3 mil - 
disse Bathilde Abdalla, diretor de 
futebol do Dom Bosco. 
- Sou a favor da cobrança dessa 
taxa. Temos que preservar o 
patrimônio público.

É como um seguro, então é 
bom para os clubes. Sabemos que 
não temos arrecadação, mas o 
Mixto confia que em um curto 
prazo vai levar os torcedores de 
volta. Dei algumas ideias como os 
times montarem loja dentro do 
estádio, para fomentar a marcar - 
disse Walter Fernandes, presidente 

de Futebol. O Mixto se mostrou 
favorável pela medida. Os times de 
Mato Grosso tem em média no 
máximo 400 torcedores por jogo. 

- Não acho que é justo, é um 
valor baixo pois temos pouca renda 
e não refresca em nada para o 
governo. É uma medida mais 
eleitoreira. O estádio é para os 
clubes e ainda temos que pagar. O 
desfile do 7 de setembro dentro da 
Arena Pantanal eu já acho errado. 
Usou para o Peladão, futebol 
americano e não ajuda em nada o 
futebol. É uma vergonha. O 
governo não está nem aí para o 
futebol - desabafou o presidente do 
Cuiabá, Aron Dresch.

- Isso poderia ser cobrado 
sim, mas dos times de fora. Se 
somar os 5% que é destinado para a 
FMF e com os 8% do governo, 
vamos chegar a 13% de uma renda 

s clubes da Baixada OCuiabana se dividiram 
sobre a o aluguel da Arena 

Pantanal, que passou a ser 
descontada da renda bruta dos 
jogos no estádio. O governo de 
Mato Grosso tem cobrado 8% dos 
times que mandam jogos no local, 
mas um preço bem menor dos times 
de fora do estado. 

A partir deste final de 
semana, a Arena Pantanal será a 
casa de Mixto, Cuiabá e Dom 
Bosco na Copa FMF-Sub-21. Os 
dirigentes dos times tiveram 
opiniões diferentes sobre o tema 
que já vinha sendo discutido desde 
o ano passado. 

Para Dom Bosco e Cuiabá, 
a cobrança vai onerar ainda mais os 
times locais que já contam com 
pouco renda e ainda destinam 5% 
para a Federação Mato-grossense 

Governo de Mato Grosso passou a cobrar uma porcentagem da renda dos jogos 
na Arena Pantanal; Diferença de valores para clubes de fora chama a atenção

DOIS PESOS E DUAS MEDIDAS

Clubes divididos em aluguel da Arena; 
governo cobra mais de times locais

Santos e Flamengo teve valor cobrado de apenas 2% da renda bruta 

Foto: Christian Guimarães

PRÁ DEPOIS

Após roubo em sede, União pede e 
FMF adia estreia da Copa FMF Sub-21

Vãndalos, União Esporte Clube 

Foto: Reprodução/TVCA
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