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A aquis ição de  
medicamentos de forma 
coletiva para atender os 
m u n i c í p i o s  m a t o -
grossenses  com mais  
e f i c i ê n c i a ,  l i s u r a  e  
transparência foi debatida 
nesta segunda-feira (27), 
em Curitiba, durante visita 
técnica ao Consórcio 
Paraná Saúde, responsável 
p e l a  a q u i s i ç ã o  d e  
medicamentos para 394 
municípios paranaenses. 

ESCREVENDO HISTÓRIA

"Valéria Solitária do Asfalto" supera acidente de moto 
e percorre mais de 170 mil quilômetros em duas rodas

Percorrendo mais de 170 mil quilômetros com o Projeto "Conhecendo o Brasil em duas rodas"  passou 
por Cáceres a motociclista Valéria Rodrigues da Costa, uma das grandes bikers brasileira, conhecida como 
"Valéria Solitária do Asfalto". Página 03

 
Foto: JCC

Valéria viaja o Brasil em duas rodas

Modelo de aquisição de medicamentos de forma coletiva
para municípios mato-grossenses foi debatido pela AMM

TRANSPARÊNCIA

Página 04

Visita técnica ao Consórcio Paraná Saúde
 

Foto: Assessoria

DOAÇÃO

Apreensões de pescado ilegal alimentam
instituições filantrópicas em Mato Grosso

O Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental 
(BPMPA) de MT já apreendeu, de 1º de janeiro ao dia 24 de março 
deste ano, mais de 1,5 tonelada de pescado. As ações repressivas 
foram realizadas em conjunto com a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente (Sema-MT) em diversos pontos do estado. Página 06

Pescado irregular apreendido
 

Foto: Assessoria
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Ossada humana é encontrada 
no Assentamento Paiol

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
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A lua em Áries se une a 
Urano e Mercúrio e recebe 
um tenso aspecto de Plutão 
deixando seus nervos à flor 
da pele. O dia pede calma e 
racionalidade.  Respire 

algumas vezes antes de agir ou reagir. A 
energia é intensa e pode provocar 
ansiedade e atitudes impensadas. Procure 
momentos de interiorização.

Esotérico

A lua em Áries se une a Urano 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
interiorização e reflexão, de 
maior contato com seu 
passado e emoções. O 

momento é bom para trabalhos solitários, 
como escrever ou planejar um novo projeto. 
Pratique a meditação e o yoga e cuide de sua 
energia vital.

A lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de imprevistos e 
mudanças, que pode deixá-lo 
com os nervos à flor da pele, 

especialmente se estiver envolvido em um 
projeto em equipe. O dia pode ser tenso e, 
por esse motivo, você deve fazer apenas o 
necessário.

A L ua em Áries se une a Urano 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia de 
tensão em seu trabalho, 
especialmente com relação a 
um projeto que está envolvido. 

A comunicação pode estar prejudicada, 
portanto, adie qualquer apresentação de 
projeto ou palestra. É possível que você tome 
uma decisão definitiva relacionada à sua 
carreira.

A  Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de movimento e 
nervosismo em projetos de 
médio prazo, que envolvem 

viagens e pessoas estrangeiras. O momento 
é bom para refletir sobre sua vida espiritual e 
filosofia de vida, que podem passar por 
mudanças importantes.

A Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de intenso movimento, 
que pode provocar ansiedade 
e deixá-lo mais impulsivo. 

Um acordo ou negociação, relacionado a um 
contrato, pode ser reavaliado ou adiado. O 
momento envolve nervosismo, portanto 
mantenha a calma e paciência.

A Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de instabilidade e 
desequilíbrio relacionado às 

suas finanças. O momento pode envolver 
atraso em pagamentos ou de reuniões 
importantes para o aumento de seus 
rendimentos. Não se envolva em nenhuma 
espécie de investimento.

A Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
u m  d i a  d e  i n t e n s o  
movimento e situações 
i n u s i t a d a s  e m  s e u s  

relacionamentos. O dia pode envolver 
uma decisão definitiva relacionada a uma 
sociedade ou parceria. Não se envolva em 
provocações e evite brigas e discussões.

A Lua em Áries se une a Urano 
e recebe um tenso aspecto de 
Plutão indicando um dia 
intenso, especialmente no 
trabalho. Um projeto pode não 
caminhar da forma desejada e 
precisar de mudanças. O 

momento pode envolver a finalização de 
uma situação difícil. É possível que enfrente 
problemas com colegas ou superiores.

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

A  Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão deixando 
você mais fechado e com as 
emoções à flor da pele. Um 

relacionamento pode passar por um 
momento de questionamento e problemas. 
O dia pode envolver um contato mais 
in tenso  com suas  necess idades  
emocionais.

By Rosane Michels

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

A Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia de emoções intensas 
e profundas. Você estará 
mais voltado para sua vida 

doméstica, estará mais caseiro próximo dos 
seus. O momento pode envolver 
sentimentos profundos ligados ao seu 
passado emocional.

O amor está no ar!! Sucessos e muitas 
felicidades ao mais novo casal da city, o querido 
amigo Demis Rogerio e sua amada Andreia 
Cândido. Parece que o cupido dessa vez acertou 
em cheio. Torcemos por vocês!

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

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

A Lua em Áries se une a 
Urano e recebe um tenso 
aspecto de Plutão indicando 
um dia intenso e de emoções 
afloradas. Uma decepção 

pode ser a causa desse desequilíbrio. Um 
romance pode passar por problemas e 
precisar de uma reavaliação honesta. O 
relacionamento com um filho passa pelo 
mesmo processo.

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

Uma quinta-feira repleta 
de carinho e muito 
sucesso, a equipe de 
voluntários do Cáceres 
Mama, que toda semana 
oferece no Centro de 
Oncologia do HR, o Café 
com Carinho para os 
pacientes que estão em 
tratamento. Parabéns a 
t o d a  e q u i p e  d e  
v o l u n t á r i o s  e  
patrocinadores desses 
momentos  únicos  e  
fundamentais na vida de 
quem precisa de apoio.

Nosso abraço a José Carlos Teixeira, que 
marcou mais um golaço no placar de sua 
existência. Feliz Niver e muitas realizações 
nesse novo ano. 

************************
Nossos flashs a Tatiane Pinow que trocou de idade e 
recebeu o carinho especial dos amigos e familiares. Que 
essa data se repita por muitos anos com saúde e 
felicidades. Parabéns!

Um bom dia super iluminado, vai para a 
lindinha Maria Eduarda Silva Miranda Pereira 
que encanta a todos com seu carisma.

Silva.
Completaram o pódio, no 

Feminino, sendo vice campeãs, a 
equipe do 2o Semestre Eng. 
F l o r e s t a l ,  M a u r e n  C é l i a  
Rodrigues da Silva e Rafaela 
Bernardo Passos; em Terceiro 
lugar, o 2º Ano A (2016), Luana 
Paula da Silva Cardoso e Gabriela 
Alves Queiroz de Freitas Leal. 

No Masculino, foram vice-
campeões  os  Se rv idores ,  
Anderson Wesley Alves Bezerra 
e Henrique Angelo Cardozo dos 
Reis; sendo terceiro lugar, a 
equipe do 3º Semestre de 
Agropecuária Subsequente, com 
Rafael Roberto da Silva e 
Erielton Alves Mendes.
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 elenco do Dom Bosco Omantém a rotina de treinos 
enquanto  aguarda  a  

decisão do Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Grosso (TJD-
MT). O time foi eliminado em 
campo por uma vaga na semifinal, 
mas busca a vaga no tapetão caso a 
denúncia contra o União seja 
aceita.

O Azulão protocolou 
ofício em que atesta irregularidade 
nas escalações de dois atletas do 
Colorado: Calado e Kauan. Se for 
punido, o time de Rondonópolis 
perderia pelo menos seis pontos, 
que colocaria o Dom Bosco na 
semifinal.  Neste domingo, o time 
mostrou poder de reação e 
empatou em 3 a 3 com o Cuiabá, 
após ir para o intervalo com o 
placar desfavorável de 3 a 0, pela 
última rodada da primeira fase. A 
reapresentação do elenco será 
nesta terça-feira à tarde, no estádio 
Presidente Dutra. 

- Não tem como fazer uma 
análise da primeira fase sem falar 
da questão jurídica. O União usou 
jogadores de forma irregular - 
disse Júlio César, vice-presidente 

do time. 
O elenco é formado basicamente 
por jovens atletas da Baixada 
Cuiabana. Em 2015, muitos dos 
atletas que formam o elenco deste 
ano foram campeões da Copa FMF 
Sub-21. Apostar na base é uma das 
premissas do clube. 

- O Dom Bosco tem um 
t i m e  d e  p r a t a s  d a  c a s a .  
Acredi tamos mui to  nesses  
meninos que vem conosco desde o 

sub-19, o sub-20 e eles vão dar 
muitos frutos. Tiveram brio todo o 
campeonato. Perdemos alguns 
jogos nos detalhes e por isso não 
estamos nas cabeças mesmo.

Se obter êxito no tribunal, 
o Dom Bosco se classificaria em 
segundo do Grupo B e iria 
enfrentar o Sinop na semifinal do 
Campeonato Mato-Grossense. O 
julgamento ainda não foi marcado 
pelo TJD-MT.

Assessoria

Globo Esporte

 IFMT Campus Cáceres – OProf. Olegário Baldo, 
incentivando a prática 

esportiva como ferramenta 
educacional, iniciou no dia 24 de 
março de 2017, as 14:30 h, no 
Ginásio Poliesportivo da própria 
escola, a solenidade de abertura 
oficial dos IV Jogos Olímpicos do 
IFMT, com uma grande festa dos 
alunos, servidores, e toda a 
comunidade escolar.

Onde o 2º BFron, parceiro 
do evento, teve presente com a 
sua Banda,  que fez uma 
apresentação belíssima, que 
contou com aproximadamente 
200 (duzentos) alunos-atletas. 

O evento englobará as 
modalidades de vôlei de areia, 
basquete trio, atletismo, voleibol, 
handebol, futsal, xadrez e tênis de 
mesa, e se encerará no dia 08 de 
abril de 2017.

O presidente da Comissão 
Permanente de Esportes, Prof. 

Salmo César da Silva, destacou o 
grande trabalho feito por todos os 
membros da comissão, em todas 
as subcomissões, de todos os 
servidores, alunos, servidores 
terceirizados, a Direção da 
instituição, e todos os parceiros 
na realização do evento; 2º 
BFron, com a presença da sua 
Banda de Música, e a equipe 
Médica e Ambulância no apoio ao 
evento; e também a FAPAN, 
através do Curso de Educação 
Física, com os acadêmicos 
colaborando na Arbitragem do 
evento.

A declaração de abertura 
dos jogos, foi feita pelo Prof. Joel 
Fernando Magr i  Arantes ,  
Coordenador Geral de Ensino, 
que no ato representou a Direção 
d o  I F M T,  d e s t a c a n d o  a  
importância dos jogos, enquanto 
c o m p o n e n t e  d e  e n s i n o -
aprendizagem, provendo a 
interação e integração de toda a 

comunidade escolar.
Duplas do 3º A/B SAGRAM-SE 
CAMPEÕES NO VOLEI DE 
AREIA - No sábado, dia 25 de 
março de 2017, iniciou a 
competição de vôlei de areia do 
IV Jogos Olímpicos do IFMT 
Campus Cáceres – Prof. Olegário 
Baldo, que teve a participação de 
20 (vinte) duplas masculinas e 13 
(treze) duplas femininas.

A competição foi um 
sucesso, começando às 07:45 h, e 
mesmo com uma temperatura 
muito alta, teve uma presença de 
público muito boa, encerrando no 
final do dia as 18:00 h, com a 
Turma do 3º A/B Técnico em 
agropecuária, que juntou pra 
participar dos jogos, sagrando-se 
campeã tanto no Masculino, com 
os atletas, Leandro Pereira de 
Souza e Alan Vinicius Penna 
Santos, e no feminino, as atletas 
Alexandra Tamirys Chaves 
Nieczay e Mariana Santiago da 

JOGOS

TAPETÃO

IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo, está 
promovendo deste o dia 24 os IV Jogos Olímpicos

Foto: Assessoria

Eliminado em campo, Dom Bosco mantém treinos no aguardo do tribunal

Dom Bosco 

Foto: Mateus Garcia/Dom Bosco
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transporte de carne de caça ou tráfico de animal 
silvestre. O batalhão também conta com equipes 
específicas que fazem as fiscalizações de 
empreendimentos, como postos de combustíveis e 
oficinas mecânicas, para verificar a documentação e 
o licenciamento ambiental desses locais.
Crime Ambiental -Qualquer tipo de dano ao meio 
ambiente é crime previsto na Lei Federal nº 9.605, de 
12 de fevereiro de 1998. A norma dispõe sobre as 
sanções penais e administrativas derivadas de 
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 
outras providências.

Todos os tipos de ação contra o meio 
ambiente, como fauna, flora, poluição, ordenamento 
urbano e patrimônio cultural estão previstos em leis, 
e a prática pode levar a punição com pena de 
reclusão, além de pagamento de multa. Embora 
esteja fora do período de defeso da piracema, os 
pescadores profissionais e amadores precisam 
seguir algumas regras determinadas pela Lei 
Estadual nº 9.096/2009. Ela estabelece a proibição 
para uso de apetrechos de pesca como: tarrafa, rede, 
espinhel, cercado, covo, pari, fisga, gancho, garateia 
pelo processo de lambada, substâncias explosivas ou 
tóxicas, equipamento sonoro, elétrico ou luminoso.

As denúncias de crimes ambientais 
podem ser feitas por meio da Ouvidoria Setorial da 
Sema pelo telefone 0800-65-3838 e pelo número 
190, da Polícia Militar.

apreensões, como o Hospital de Câncer, Santa 
Casa de Misericórdia e Associação Mato-
grossense dos Cegos.Este ano, além de peixes, o 
Batalhão também apreendeu, de 1º de janeiro a 19 
de março, 13 embarcações, 115 redes, 47 tarrafas, 
34 espinheis, 31 armas de fogo e 282 munições. No 
mesmo período, também foram vistoriadas 411 
embarcações, 5.126 veículos, 12.407 pessoas 
foram abordadas, 137 pessoas conduzidas à 
delegacia em situação de flagrante, além de mais 
de R$ 2 milhões em multas aplicadas.
Repressão - Conforme o comandante do batalhão, 
tenente-coronel PM Rodrigo Eduardo Costa, a 
unidade recebe muitas denúncias de transporte, 
tráfico de animais e pesca predatória. “Atuamos 
com foco em inviabilizar esse tipo de ação 
criminosa, que é muito rentável”, explicou.

Todos os dias, as equipes do batalhão 
realizam operações em áreas ambientais, de 
pescado, madeira, resgate de animais e 
fiscalização de empreendimentos potencialmente 
poluidores. “São várias equipes que entram e saem 
de serviço com esse fim, de fiscalização de ações 
que degradem o meio ambiente”, disse o tenente-
coronel.

Segundo ele, o batalhão atua em casos 
de denúncias e também nas barreiras em rodovias, 
em locais inesperados, respaldados por 
informações de que haverá passagem de um 

 operação mais recente ocorreu na última Asexta-feira (24.03), no município de Poconé 
(104 Km de Cuiabá), quando os policiais do 

batalhão e fiscais da Sema apreenderam cerca de 
280 quilos de pescado. O flagrante ocorreu durante 
patrulhamento na rodovia transpantaneira. Foi 
encontrado no interior de um veículo modelo Fox, 
de cor branca, 19 peças de pintado, três peças de jaú 
e quatro pacus.

Toda a carga foi doada para três 
instituições filantrópicas do município de Poconé. 

Uma delas é o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, 
que recebeu cinco peças de pintado para auxiliar na 
alimentação oferecida aos 25 idosos que vivem no 
local. A presidente do Lar, Maria Lúcia Paes de 
Arruda, afirma que essa não é a primeira vez que a 
instituição recebe doações de pescado apreendido.

“Os policiais sempre ajudam nosso lar, 
levando pescados apreendidos que alimentam os 
idosos e funcionários da instituição, somando mais 
de 30 pessoas”, disse Maria Lúcia. Segundo ela, 
essa iniciativa ocorre há mais de um ano. “Eles 

conhecem a necessidade do nosso Lar. Já 
recebemos peças de jaú, pintado, pacu, entre outras 
espécies. Essas doações nos ajudam muito. Nossos 
idosos nasceram e cresceram em beira de rio, e 
gostam de se alimentar de peixes, além de ser um 
alimento essencial para eles, em razão das 
vitaminas que possui”, comentou a presidente.

Em 2016, mais de 18 toneladas de 
pescado foram apreendidas pelo BPMPA em Mato 
Grosso. Toda a quantia foi doada para instituições 
filantrópicas dos municípios onde ocorreram as 

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: 
A. F. WOLSKI ME (CNPJ Nº 09.388.556/0001-71) PADRE CASSEMIRO ESQ C/ AV 07 DE SETEMBRO 209 - BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175270 – 03/03/2017 – Nº TIT 201614475 – APRES PGE 
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - ITEM K DA TABELA D 
CUSTAS; AUTO POSTO EXPEDICIONARIOS LTDA (CNPJ Nº 05.009.429/0001-63) RUA GAL OSORIO 1483 - BAIRRO 
CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176133 – 28/03/2017 – Nº TIT COD 61479 – APRES 
SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA – CEDENTE: SATELITE DISTRIBUIDORA DE PETROLEO SA - 
ITEM O DA TABELA D CUSTAS; CAROLINE APARECIDA PARE BISINOTO (CPF Nº 026.690.911-64) RUA FV DE 
AZEVEDO 16 COHAB NOVA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176121 – 28/03/2017 – Nº TIT 294980 – 
APRES COOP DE CREDITO POUPANCA E INVESTIMENTO – CEDENTE: CLINICA VETERINARIA PANVET LTD - 
ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ERIKA LAIANE DA SILVA (CPF Nº 043.108.561-79) RUA DOS MELOS - BAIRRO 
PARQUE NOVA ERA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176125 – 28/03/2017 – Nº TIT 286/002 – APRES 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM C DA TABELA D 
CUSTAS; G V ZUCHETTI COMERCIO ME (CNPJ Nº 05.530.590/0001-88) ROD DE CACERES A SAN MATIAS KM - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176090 – 27/03/2017 – Nº TIT 245726 – APRES BANCO DO BRASIL SA – 
CEDENTE: ATACADAO SA - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; IBIZA EVENTOS LTDA (CNPJ Nº 07.774.923/0001-40) 
RUA DA TAPAGEM 34 SALA 01 - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175250 – 
03/03/2017 – Nº TIT 201613760 – APRES PGE PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – CEDENTE: ESTADO DE 
MATO GROSSO - ITEM M DA TABELA D CUSTAS; JESSICA LYANA MELLO DOS SANTOS (CPF Nº 035.289.211-02) 
R DR SABINO VIEIRA SN - BAIRRO CENTRO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176127 – 28/03/2017 – 
Nº TIT 178 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: MARCOS ROGERIO XAVIER ME - ITEM D DA 
TABELA D CUSTAS; JOAO BATISTA DE FREITAS (CPF Nº 406.031.991-00) CACERES MT BR 070 - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 176103 – 28/03/2017 – Nº TIT 047/2 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: 
COOPERATIVA CRED LIV ADMISSAO NOROESTE PR SIC - ITEM G DA TABELA D CUSTAS;  KATIA BETRIZ 
RIBEIRO (CPF Nº 028.326.171-40) RUA DAS GRAUNAS - BAIRRO MARACANZINHO - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 176128 – 28/03/2017 – Nº TIT 279 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CEDENTE: 
TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM C DA TABELA D CUSTAS; MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA RAMOS 
(CPF Nº 003.375.151-07) RUA DOS AERONAUTAS Q07 L15 - BAIRRO SANTOS DUMONT - CACERES MT - CEP 
78200000 – PROTOCOLO 176010 – 22/03/2017 – Nº TIT 272/002 – APRES CAIXA ECONOMICA FEDERAL – 
CEDENTE: TATIANI NASCIMENTO SANTOS ME - ITEM B DA TABELA D CUSTAS; ROBERT AIRES RIBEIRO (CPF 
Nº 046.461.291-83) CAIXA POSTAL 71 COCA COLA SN - BAIRRO JARDIM TREVO - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 176134 – 28/03/2017 – Nº TIT 003.958.104 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: BANCO 
BRADESCO SA - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; ROGERIO FRANCISCO TEIXEIRA (CPF Nº 812.752.001-25) RUA 
BAHIA SN JD DAS OLIVEIRAS - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 176073 – 27/03/2017 – Nº TIT 
110777006 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME - ITEM C DA TABELA D 
CUSTAS; ROSEMAR ARRUDA REIS (CPF Nº 622.101.491-34) RUA CEL FARIA 165 - BAIRRO CENTRO - CACERES 
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175348 – 06/03/2017 – Nº TIT 2016/2066 – APRES PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CACERES – CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - ITEM K DA TABELA D CUSTAS; SUELLEN 
FRANCISCA DE SOUZA (CPF Nº 019.975.701-14) RUA MARCILIO DIAS CASA 01 LOTE 56 - BAIRRO JD SAO LUIZ - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 175939 – 21/03/2017 – Nº TIT 850203 – APRES ANGELA APARECIDA 
DA SILVA – CEDENTE: ANGELA APARECIDA DA SILVA - ITEM M 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, 29 DE MARÇO DE 2017. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO INTERINO.

DOAÇÃO

As denúncias de crimes ambientais podem ser feitas por meio da Ouvidoria Setorial da Sema pelo telefone 0800-65-3838 e pelo número 190, da Polícia Militar

Lidiana Cuiabano | Sesp-MT 

Apreensões de pescado ilegal alimentam
instituições filantrópicas em Mato Grosso

Comandante do Batalhão Ambiental, tenente-coronel PM Rodrigo Eduardo Costa
 
 

Foto: Lenine Martins/Sesp-MT

JOVEM É EXECUTADO COM ARMA DE FOGO EM QUATRO MARCOS
A Polícia Militar,  por volta 
das 11 horas de ontem, 
atendeu solicitação via 190, 
dando conta de um homicídio 
praticado nas proximidades 
do Bar do Baixinho em São 
José dos Quatro Marcos. De 
imediato a GU da PM 
composta pelos SD PM do 
Carmo e dos Anjos foram até 
o  l o c a l  d o s  f a t o s  e  
constataram a veracidade do 
fato. No local do crime 
estavam  o irmão e o pai da 
vítima Vanderlei Alves 
Junior. No mesmo instante 
foi isolado a área e acionado a Polícia civil e uma ambulância do hospital municipal 
que constatou o óbito da vítima. O pai ao ser questionado pelos policiais sobre as 
circunstâncias do fato, o mesmo disse que seu filho estava no local juntamente com as 
testemunhas Edi Willian e Benedito, que narraram que os suspeitos chegaram numa 
motocicleta vermelha e que o garupa desceu e efetuou os disparos na vítima e tomaram 
rumo ignorado. A Polícia Técnica compareceu no local e relatou que a vitima 
possivelmente foi atingida por mais de cinco disparos de arma de fogo, pistola calibre 
380. Ainda de acordo com a perícia a vítima se encontrava sentada num banco onde 
recebeu os disparos que atingiram a região da cabeça e outros disparos atingiram a 
parede. De acordo com a polícia populares que se encontravam no local não quiseram 
colaborar informando as características dos suspeitos e veículos envolvidos. (Da 
Redação e Foto: PM)

OSSADA HUMANA É ENCONTRADA NO ASSENTAMENTO PAIOL
O proprietário de um sítio, 
localizado no Assentamento 
Paiol, encontrou na manhã de 
ontem uma ossada humana. 
Segundo Rosinei Neves da 
Silva, investigador da Polícia 
Civil, os restos mortais 
estavam próximo a uma 
estrada desativada. Junto a 
ossada foi encontrado um 
calção, uma camiseta regata e 
um lençol. De acordo com 
informações a ossada deve ter 
sido desovada no local a cerca 
de 2 a 3 anos. Os restos 
mortais foram recolhidos 

juntamente com as roupas e agora esperar que alguém possa reconhecer as peças de 
roupas e realizar o reconhecimento através de exame de DNA. Pelas características da 
ossada, a morte pode ter sido causada por uma forte pancada ou tiro na cabeça O caso 
segue sob investigação da Polícia Civil de Cáceres. (Da Redação e Foto: Polícia Civil)
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cadêmicos do doutorado Rede Ae m  B i o d i v e r s i d a d e  e  
Biotecnologia da Amazônia 

Legal  -  Rede  Bionor te  -  da  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) defenderam, semana 
passada, na Universidade de Leeds, 
Inglaterra, qualificação e defesa final 
da tese de doutorado. Aprovados com 
destaque Simone Mathias Reis e Paulo 
Sérgio Morandi realizaram suas 
defesas em inglês para a banca 
composta por pesquisadores de 
universidades brasileiras e britânicas.

Dentre as descobertas de 
Paulo Morandi, está a revelação de que 
os cerrados da transição com a 
Amazônia apresentam maior estoque 
de carbono e que a temperatura e o 
regime de chuvas são os responsáveis 
por este padrão.  Simone Reis, que está 
na última fase de desenvolvimento de 
sua tese, está revelando as principais 
causas e consequências da grande 
mortalidade de árvores que vem 
ocorrendo ao Sul da Amazônia, 
provavelmente em decorrência de 
mudanças ambientais. De acordo com a 
or ientadora  e  professora  dos  
pesquisadores, Beatriz Schwantes 
Marimon, da Unemat, câmpus de Nova 
Xavantina, estas descobertas revelam 
questões importantes para as mudanças 
climáticas e a conservação da 

biodiversidade no Brasil.
Paulo Morandi e Simone Reis 

estão na Inglaterra desde março de 
2016 em uma etapa do doutorado 
sanduíche CNPq-Capes pelo programa 
internacional Peld 'Transição Cerrado-
Floresta Amazôniza: bases ecológicas 
e sócio-ambientais para a conservação'. 
O projeto também é coordenado pela 
orientadora de ambos, a doutora em 

Ecologia, Beatriz Marimon. No mês 
que vem, ao retornar para o Brasil, 
Paulo Morandi já dará início ao pós-
doutorado com supervisão de Beatriz 
Marimon.

"A participação crescente de 
nossos alunos em projetos e convênios 
internacionais no âmbito da Pós-
graduação revela a direção da Unemat 
rumo à maturidade como instituição de 
ensino superior", sintetiza a docente.

A trajetória acadêmica de 
Paulo e Simone foi toda realizada na 
Unemat,  no câmpus de Nova 
Xavantina onde fizeram graduação em 
Ciências Biológicas e Mestrado em 
Ecologia e Conservação. Beatriz 
Marimon que acompanhou essa 
jornada faz algumas considerações. 
"Essa é uma história interessante de 
como a universidade pode mudar 

nossas vidas. Tanto Paulo, quanto 
Simone, são filhos de pequenos 
agricultores, nascidos e criados no 
interior do Brasil,  Paulo do Paraná e 
Simone de Mato Grosso, ambos 
estudaram em escolas rurais e 
venceram todas as dificuldades do 
ensino no campo e chegaram a 
Universidade de Leeds, na Inglaterra", 
concluiu a professora.   

 Governo de Mato Grosso irá Odestinar anualmente R$ 38,8 
m i l h õ e s  p a r a  o s  1 4 1  

municípios aplicarem na manutenção 
d e  r o d o v i a s  e s t a d u a i s  n ã o  
pavimentadas (de terra), por onde 
trafegam os ônibus de transporte 
escolar. O anúncio foi feito pelo 
governador Pedro Taques, nesta terça-
feira (28.03), em evento que reuniu 
prefeitos e secretários no Palácio 
Paiaguás.

Para assegurar os recursos, 
f o i  a s s i n a d o  u m  t e r m o  d e  
compromisso pelo governador, pelos 
s ec re t á r io s  Marco  Mar ra fon  
(Educação) e Marcelo Duarte 
(Infraestrutura e Logística) e o 
presidente da Associação Mato-
grossense dos Municípios, Neurilam 
Fraga.

“O nosso governo tem 
trabalhado para  melhorar  as  
condições das estradas que levam 
nossos estudantes”, afirmou o 
governador. Essa destinação de mais 
investimentos para as estradas é 
resultado do aumento da alíquota que 
incide sobre o combustível óleo diesel 

(que compõe o Fethab), que passou de 
R$ 0,19 para 0,21 por litro do produto, 
conforme prevê a lei 10.480/2016 
aprovada pela Assembleia Legislativa 
e sancionada pelo chefe do Poder 
Executivo.

Desta forma, o repasse irá 
impactar diretamente no aumento no 
valor investido pelo Estado no 
transporte escolar. Em todo o governo 
passado, o valor ficou congelado em 
R$ 1,80. No entanto, a atual 
administração da Seduc promoveu 
uma correção histórica no valor 
destinado. Aumentou de R$ 1,90 em 
2015 para R$ 2,05 em 2016, chegando 
agora em 2017 para em R$ 3,00.

A Seduc destinará R$ 2,05 e o 
Fethab complementará mais R$0,95 
para fazer a manutenção das rotas 
escolares totalizando R$ 3,00 para 
manutenção das rotas escolares. “Nós 
fizemos um acordo com o governo do 
estado, onde parte do recurso do novo 
Fethab óleo diesel fosse destinado 
para manutenção do transporte 
escolar. Esse acordo resultou num 
reajuste dos valores por quilômetro 
rodado nas rotas escolares”, explica o 

presidente da AMM, Neurilan Fraga, 
que participou da construção da 
proposta.
Incremento aos municípios

O s  R $  3 8 , 8  m i l h õ e s  
representam um incremento aos atuais 
valores já repassados mensalmente 
aos municípios. De janeiro de 2015 
até agora, por exemplo, as prefeituras 
receberam R$ 488 milhões em 
recursos do Fethab, que devem ser 
investidos obrigatoriamente na 
manutenção de rodovias não 
pavimentadas dentro dos limites dos 
municípios, além de promover a 
construção e o reparo de bueiros e de 
pontes de madeira até 12 metros.

A lei prevê que estas 
prefeituras deverão prestar contas 
destes gastos para Sinfra, Assembleia 
Legislativa e agora Seduc.
Fethab Commodities - Os recursos 
arrecadados com o Fethab 1 (oriundo 
das contribuições das commodities de 
soja, algodão, milho, madeira e gado 
em pé), e também do chamado Fethab 
2 Adicional (exceto madeira) 
con t inuam sendo  des t inados  
exclusivamente para infraestrutura de 
transporte. 

Ou seja, das commodities 
p e r m a n e c e m  o s  m e s m o s  
invest imentos previstos,  sem 
alteração alguma. O governador 
Pedro Taques se compromete em 
investir em 2017 na ordem de R$ 730 
milhões na melhoria das estradas de 
Mato Grosso. Esses recursos devem 
ser usados pela Sinfra na construção e 
reconstrução de rodovias. Só nos dois 
p r i m e i r o s  a n o s  d a  a t u a l  
administração, foram concluídos 
1.430 km de asfalto em todas as 
regiões do estado. A expectativa da 
Sinfra é fechar o trabalho da atual 
administração com a conclusão de 4 
mil km de asfalto, entre as obras de 
construção e reconstrução do 
pavimento.

PÓS-GRADUAÇÃO

Acadêmicos da Unemat defendem
tese de doutorado na Inglaterra

Hemilia Maia  
Foto: Arquivo Pessoal

Drª Sophie Fauset, Simone Reis, Paulo Morandi, Prof. Dr Oliver Phillips e Prof. Dr. David Galbraith

ROTAS ESCOLARES

Governo  repassa R$ 38 milhões para
manutenção de estradas de rotas escolares
Ericksen Vital e Junior Silgueiro 

Termo de compromisso foi assinado pelo governador, pelos secretários 
Marco Marrafon e Marcelo Duarte e pelo  presidente da AMM Neurilam Fraga.

Foto: Assessoria
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 umprindo com a proposta Cde transparência das 
a ç õ e s  p u b l i c a s ,  a  

Prefeitura Municipal de Cáceres, 
através da Secretaria Municipal 
d e  A ç ã o  S o c i a l  v e m  
publicamente divulgar a relação 
nominal de candidatos que 
estavam considerados APTOS 
para  receber  moradia  do 
Programa Minha Casa Minha 
Vida no Residencial Vila Real, 
mas que após denuncias e 
constatação através de visita in 
loco pelas Assistentes Sociais do 
Setor de habitação de Interesse 
Social e análise com parecer do 
C o n s e l h o  M u n i c i p a l  d e  

qualidade ao produtor rural”, enfatiza.
O encontro vai permitir alinhar 

com os coordenadores e técnicos o 
trabalho a ser executado em 2017. No 
ano passado, a Empaer atendeu 35 mil 
agricultores familiares, entre mulheres, 
indígenas, quilombolas e jovens, em 
128 municípios. A ação de prestação de 
serviços de Ater resultou em mais de 118 
mil atendimentos prestados aos 
agricultores familiares.

om a finalidade de planejar as Cações e tratar assuntos técnicos e 
administrativos da Empresa 

M a t o - g r o s s e n s e  d e  P e s q u i s a ,  
Assistência e Extensão Rural (Empaer), 
coordenadores regionais e técnicos 
iniciaram nesta terça-feira discussão a 
cerca  da operacionalização de 122 
escritórios locais e nove regionais.  A 
reunião prossegue hoje, e vai abordar a 
definição de metas regionais e o trabalho 
a ser executado até o final de 2017, na 
sede da Empaer, no bairro Boa 
Esperança, em Cuiabá.

O coordenador de Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Ater) da 
Empaer, Carlos Antônio Branco Lopes, 
esclarece que durante a reunião será 
apresentados o Plano de Trabalho Anual 
(PTA), o Sistema de Monitoramento das 
Ações Governamentais (Monitora), 
planejamento e implantação de 
Unidades de Referência Tecnológica 
(URT), modelos de projetos técnicos, 
relatórios, realização de demonstração 
de resultados, dias de campo, 
capacitação para técnicos e produtores 
rurais, entre outros.

De acordo com Carlos Antônio, 
a empresa conta com a força de trabalho 
de 242 técnicos, que atendem em média 
150 agricultores familiares por ano. Ele 

explica que a meta é atender em 2017 em 
torno de 36 mil produtores. Durante a 
reunião, será definido um modelo de 
relatório diário das atividades de Ater 
como ferramenta de acompanhamento 
do registro da Assistência Técnica e 
Extensão Rural. “Esse instrumento de 
acompanhamento vai auxiliar o técnico 
nas visitas e atividades que serão 
executadas no campo. E também, 
facilitar o controle no atendimento que 
deve ser prestado com eficiência e 

EXCLUÍDOS do Processo.
Segue abaixo a relação dos 
candidatos EXCLUIDOS:

Habitação (CMH), no qual 
t i v e r a m  s e u s  c a d a s t r o s  
INDEFERIDOS ficando assim  

Denúncias levam Ação Social  a excluir nome
de 16 candidatos do Residencial Vila Real

TRANSPARÊNCIA

Ascom/Thais Sabino

Nomes foram excluídos por não se encaixarem nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida

Foto: Arquivo

Nomes foram excluídos por não se encaixarem nos critérios do programa Minha Casa Minha Vida

Nº de 
Ordem

NOME (Beneficiário inicial apto, denunciado 
e Indeferido)

CPF

1. Beatriz de França 98540998149

2. Ana Lucia Serafim Cardoso 02260295142

3. Lucimara Cruz da Silva 04766897161

4. Pedrosa Loureana Arruda da Silva 02254289110

5. Jesuina Conceição da Silva 92574742168

6. Annanda Lygia Gomes de Arruda 02563170117

7. Suellen da Silva Almeida 03823691147

8. Regina de Arruda Baca 03756139190

9. Zenilda Catarina da Silva Torres 92375855191

10. Eliane da Silva França 00224874179

11. Gilda Richele Oliveira Fernandes 02452868108

12. Ercilene Ortiz 99747588153

13. Adriana Camilo Cunha de Morais 03245394101

14. Joanice Maria Carlindo 92738168191

15. Alessandra de Assis Vieira 04188422130

16. Jheniffer Cristina da Silva 04007238162

Nº de 
Ordem

NOME (Beneficiário final Substituto apto do 

Cadastro de Reserva)
CPF

1. Josué Hurtado de Oliveira 0297323189

2. Adejanil da Silva Leite 01978249195

3. Edil Pereira Leite 01547838116

4. Elizabeth Cebalho da Silva 01792107188

5. Sabrina Barbosa Binda Scandolar 01416657266

6. Lindaura Pereira Nunes 91566436168

7. Selma Aparecida Potoré de Almeida 02091163155

8. Veronique Alves Ribeiro 96080850125

9. Luciene Maria de Oliveira Urtado 88780910149

10. Carla Raissa da Silva Rodrigues 02337872246

11. Cleidiane Guia Borges 00596980124

12. Euzenir Amância Ferreira 02488767166

13. Ana Luciene da Silva 01676267107

14. Cristiane Jaime da Silva 02677143194

15. Cristiane Magali de Almeida 01673641113

16. Lairce Ferreira de Macedo 00413316130

Nº de Ordem

No C. R.

NOME (Beneficiário do Cadastro de 
Reserva denunciado e Indeferido)

CPF

06 Ketleen Claudia Garcia Costa 71989404120

10 Viviane Vittorazzi de Assunção 88479820144

15 Patrícia André da Silva 05137474193

16 Airton Andrade Gonzaga 46042652168

28 Adriana de Souza Cuiabano 00380929139

REUNIÃO

Rosana Persona/Empaer-MT 

Empaer debate ações para atender
agricultor familiar com qualidade

 
Foto: Ilustrativa

Reunião tem a finalidade de planejar as ações e tratar assuntos técnicos e administrativos da EMPAER

 aquisição de medicamentos de Aforma coletiva para atender os 
municípios mato-grossenses com 

mais eficiência, lisura e transparência foi 
debatida nesta segunda-feira (27), em 
Curitiba, durante visita técnica ao 
Consórcio Paraná Saúde, responsável pela 
aquisição de medicamentos para 394 
municípios paranaenses. Participaram da 
visita o presidente da Associação Mato-
grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, 
o procurador geral de Justiça, Mauro 
Curvo, a auditora chefe da Secretaria de 
Auditorias Especiais do Tribunal de 
Contas, Lidiane Bortoluzzi, e o diretor 
executivo do Consórcio Paraná Saúde, 
Carlos Roberto Setti.

A comitiva mato-grossense foi 
conhecer o funcionamento do consórcio 
paranaense para buscar uma solução 
alternativa que possa ser adotada em Mato 
Grosso, visando a combater os problemas 
constatados no setor. A possibilidade de a 
aquisição dos medicamentos ser feita por 
meio da AMM, via pregão eletrônico, foi 

uma das propostas debatidas para otimizar 
o atendimento aos municípios. O 
procurador geral de Justiça, Mauro Curvo, 
disse que o Ministério Público vai verificar 
a viabilidade jurídica para consolidar a 
proposta. 

A auditora chefe da Secretaria de 
Auditorias Especiais do Tribunal de 
Contas, Lidiane Bortoluzzi, lembrou que 
existe um Termo de Ajustamento de Gestão 
que disciplina a compra de medicamentos 
que está previsto para ser operado com os 
municípios. Lidiane destacou que o MPE 
procurou o TCE para fazer uma ata de 
adesão para aquisição de medicamentos. O 
acordo visa a elaboração de um modelo 
efetivo de aquisição pelos 141 municípios, 
garantindo a economicidade na utilização 
dos recursos na assistência farmacêutica.

O diretor executivo do Consórcio 
Paraná Saúde, Carlos Roberto Setti,  disse 
que desde 1999 a entidade atende 394 dos 
3 9 9  m u n i c í p i o s  p a r a n a e n s e s ,  
transformando-se em um modelo para o 
país. O Consórcio Paraná Saúde atende 

98,75% dos municípios e tem como 
exigência a aprovação de lei municipal para 
a sua adesão e posterior celebração de 
convênio, em que se especifica o valor 
total, parcelas, dotação orçamentária e 
fonte de recurso. A contrapartida para 
aquisição de medicamentos leva em conta o 
valor mínimo de R$ 2,36 por habitante/ano. 
O conveniente tem que respeitar o 
cronograma de programação do consórcio, 
com quatro pagamentos por ano. A 
aquisição de medicamentos é feita 
mediante pregão eletrônico por sistema de 
registro de preços, com valores que não 
podem ser alterados durante 12 meses.

O controle de distribuição dos 
medicamentos no Paraná é feita por meio 
de 22 regionais de saúde, com base no 
informativo físico financeiro. Porém, os 
fornecedores  real izam a  entrega 
diretamente ao município, que tem a 
responsabilidade de fazer a conferência e 
e x e c u t a r  a  p r i m e i r a  e t a p a  d o  
monitoramento de qualidade para a 
aquisição e validação.

TRANSPARÊNCIA E LISURA

Assessoria AMM 

Modelo de aquisição de medicamentos de forma coletiva
para municípios mato-grossenses foi debatido pela AMM
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Brasil em duas Rodas". Mas, relata que 
nem tudo foi fácil,  na época enfrentou 
alguns preconceitos por ser mulher e por 
não ter uma moto potente.
Vencendo barreiras e paradigmas  no 
ano de 2010, Valéria realiza sua primeira 
viagem com o Projeto  Bahia e de lá pra 
tem escrito sua história com pneus, frase 
usada por ela.
Guerreira na estrada e na vida, Valéria 
faz questão de dizer que  nas viagens não 
dispensa os equipamentos de segurança, 
a prática da pilotagem defensiva, 
velocidade permitida, revisão em dia e 
principalmente ser feminina.

Além de que, quando não está 
na estrada, essa mulher forte e 
determinada ministra palestras de 
Superação, participando de inúmeros 
eventos Brasil afora. Destemida e 
empreendedora também lançou sua 
grife "Valéria Solitária do Asfalto".

Passando por Cáceres, Valéria 
partiu ontem pela manhã para Roraima, 
com sorriso de missão quase cumprida, 
afinal é o último estado brasileiro a ser 
visitado pela motociclista.

ocoticlista há 18 anos, MValéria, é casada, mora em 
Garulhos - São Paulo e está 

em sua última viagem com o Projeto  
Roraima. Em  entrevista exclusiva ao 
Jornal Correio Cacerense, a motociclista 
disse que essa paixão por moto vem 
desde criança e foi motivada pelo tio 
Pedro Guimarães (in memorian) um dos 
fundadores do motoclube Piratas de 
Angra.

O  projeto nasceu  após um 
grave acidente de moto, ocorrido no ano 
de 2002, quando Valéria ficou por 6 anos 
sem poder pilotar. Foram 5 anos em 
cadeira de roda, muita fisioterapia e 11 
cirurgias para reconstruir parte de sua 
perna direita.

Ela relatou a reportagem,  que 
quando  se sentou  na cadeira de rodas,  
foi também o momento que  sentou na 
cadeira da universidade, formando-se 
em pedagogia, com  especialização em 

Libras, MBA em Gestão de RH, 
Mecânica de moto, soldagem de 
manutenção, tirou carteira Arraes, 
radioamadorismo licenciada pela 
Anatel,  pilotagem da Federação Motos 
Clubes de São Paulo e pilotagem Honda.

"Esse fatídico acidente, foi 
também meu trampolim, pois operou 
muitas transformações, mas não 
impediu de realizar o meu sonho de 
viajar sozinha pelo Brasil", afirma 
Valéria.

Seis anos após  o acidente e 
com algumas limitações, ela  conseguiu 
pela primeira vez ficar em pé e caminhar 
apoiada por uma bengala, voltando a 
pilotar, que segundo ela, foi uma das 
emoções mais fortes que já viveu em sua 
vida, mesmo com limites venceu todas 
as barreiras.

Assim em 2008 comprou sua 
moto Suzuki Intruder 125 cc e colocou 
em prática seu projeto "Conhecendo o 

responsável pelo presídio, foram 
realizados no total 49 testes.
Ao término da ação, a equipe do 
CTA/SAE constatou a necessidade da 
continuação do trabalho de prevenção e 
tratamento das IST's, sendo assim, 
estará capacitando os profissionais de 
saúde do Sistema Penitenciário 
Feminino para atender a demanda desta 
população, assim como os profissionais 
de saúde do Presidio Masculino já foram 
capacitados.

“E quem quiser solicitar nosso 
trabalho, ou estiver em duvida é só 
entrar em contato com o CTA/SAE, 
além do teste rápido para diagnóstico do 
HIV, Hepatites B e C, Sífilis e das (IST's) 
Infecções Sexualmente Transmissíveis, 
o resultado fica pronto em 30 minutos, e 
temos uma equipe multidisciplinar 
c o m p o s t a  p o r  F a r m a c ê u t i c o s ,  
Enfermeiros, Psicólogo, Médico, 
Técnicos de Enfermagem e Assistente 
Social que fazem todo o trabalho de 
Aconselhamento, com atendimento 
individualizado, garantindo total sigilo 
aos pacientes. 

O CTA/SAE fica localizado na 
Rua da Tapagem, nº1019, Vila Mariana, 
o horário de atendimento para testes das 
7:00 as 10:00 e das 13:00 as 16:00 horas 
e o telefone para informações é (65) 
3223 8238.” Explicou o Secretário 
Municipal de Saúde Roger Alessandro.

 Prefeitura de Cáceres através da ASecretaria de Saúde por meio do 
(CTA/SAE) Centro de Testagem 

e  Aconse lhamen to /Se rv i ço  de  
Assistência Especializada, para fechar o 
mês de março que é dedicado as 
mulheres, realizou ações extramuros, a 
equipe se deslocou para outras 
i n s t i t u i ç õ e s  c o m o :  e s c o l a s ,  
universidades, presídios entre outros.

As ações extramuros buscam 
promover o acesso da população geral e, 
e s p e c i a l m e n t e  d o s  s e g m e n t o s  
populacionais mais vulneráveis, em 
especiais esse mês o publico alvo as 
mulheres.

Considerando os elevados 
índices de IST's nos presídios 
brasileiros, é imprescindível elaborar 
e s t r a t é g i a s  q u e  r e d u z a m  a s  
vulnerabilidades dessa população.
Por estar privada de liberdade, a 
população encarcerada torna-se 
dependente do Estado para ter acesso a 
informações de qualidade sobre 
prevenção de doenças e saúde sexual.

Neste sentido, a equipe do 
CTA/SAE realizou uma ação na Cadeia 
Pública Feminina de Cáceres, com o 
intuito de orientar e testar todas as 
mulheres.

Foi ofertado palestras e Testes 
Rápidos para HIV, Sífilis e Hepatites B e 
C, com o auxílio da enfermeira 

 Prefeitura de  Cáceres, por Ameio da Secretaria de Esporte 
e Lazer, abriu na manhã de 

terça-feira (28), os Jogos Escolares da 
Juventude, etapa municipal. O evento 
aconteceu no Ginásio de Esportes 
“Didi Profeta”.

Participam escolas públicas 
municipais e estaduais e da rede 
particular de ensino, nas modalidades 
de Basquetebol, Futsal, Handebol e 
Voleibol nas categorias “A” e “B”, 
Masculino e Feminino. A categoria 
“A” é para nascidos nos anos 2000, 
2001 e 2002 - (15 a 17 anos), já a 
Categoria “B”, tem os anos bases 
2003, 2004 e 2005 (12 a 14 anos).

Ao som da banda de Música 
do 2º Batalhão de Fronteira, a 
solenidade começou com o desfile das 
escolas participantes, juramento do 
atleta e acendimento da Pira dos 
Jogos. O prefeito Francis Maris, 
declarou os jogos oficialmente 
abertos, desejando sorte a todos aos 
participantes, dizendo que ficaria feliz 
ao ver atletas de Cáceres integrando 
grandes e equipes e seleções do Brasil.

Francis enfatizou que os 
jogos municipais servem para 
fortalecer a prática esportiva nas 
escolas, além de utilizar este 
aprendizado como uma ferramenta 
educacional na formação das crianças 
e adolescentes. “ Este é um momento 

muito importante para os estudantes 
do nosso município, a integração 
através do esporte. Como prefeito 
gostaria muito de ver atletas de 
Cáceres brilhando no cenário 
nacional, e esses jogos podem ser um 
bom começo”, observou o prefeito

Segundo o Secretário de 
Esportes e Lazer, Marcos Antônio do 
Nascimento (Marcão), o objetivo do 
evento é promover a mobilização da 
juventude estudantil em torno do 
esporte, descobrir novos talentos 
esportivos na cidade. “Estes jogos 
com certeza vão revelar muitos 

talentos que serão lapidados nas suas 
escolas e nas seleções estudantis de 
Cáceres. Os campeões já representam 
o município na etapa regional que 
acontece na nossa cidade de 25 a 30 de 
abril”, revelou

O Padre Sandro Giancola, 
vigário da Paróquia São Luiz e Diretor 
do Instituto Salesiano Santa Maria, 
proferiu uma mensagem especial aos 
alunos at letas e abençoou a 
competição.

Após a retirada das equipes 
da quadra, começaram as primeiras 
partidas da competição. No Futsal 

começou a competição vencendo a 
Escola João Florentino por 4 x 1. 

Os jogos seguiram no 
período da tarde e vão até o dia 1º de 
Abril. Já os jogos da categoria B, 
começam dia 04 e terminam 08 de 
abril.

Masculino Categoria A, a Escola 
Estadual João Florentino do Distrito 
do caramujo venceu o CAIC por 12 a 
02 e a Escola Estadual Onze de Março 
venceu a Escola Municipal Laranjeira 
por 13 a 00. No Futsal Feminino a 
Escola Municipal Raquel Ramão 

ESPORTE E LAZER

Aberto oficialmente etapa municipal dos
Jogos Escolares da Juventude em Cáceres
Esdras Crepaldi/SME

Foto: Assessoria

Solenidade de Abertura foi prestigiada por atletas e autoridades

ESCREVENDO HISTÓRIA

"Valéria Solitária do Asfalto" supera acidente de moto
e percorre mais de 170 mil quilômetros em duas rodas
Da Redação
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Rumo a Roraima, último estado brasileiro a ser visitado

CTA/SAE

Saúde leva atendimento
as mulheres encarceradas
Assessoria
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Equipe CTA/SAE faz atendimento nas escolas, universidades e presídios

Fazendo uma analogia, todo grande 
líder ou gerente de vendas é um grande ator. 
Ele precisa representar determinados papéis 
que lhe são exigidos pela empresa, pelos 
clientes e pela sua própria equipe dependendo 
da situação e do momento no mundo 
empresarial. Podemos definir 5 (cinco) papéis 
principais e cada um deles necessita de uma 
representação digna de premiação no 
“OSCAR” corporativo.

O primeiro papel exigido de um líder 
ou gerente de vendas é que em determinadas 
situações ele represente o papel de vendedor. 
Tem determinados momentos que ele precisa 
ajudar a sua equipe comercial a converter 
potenciais clientes em compradores.  Outras 
vezes, será preciso fazer de forma concreta 
um atendimento a um cliente. 

Por exemplo, enquanto este espera 
por um determinado vendedor ou todos eles 
estão ocupados no momento. É preciso neste 
papel, ajudar a equipe a conseguir o 
desempenho de vendas necessário para atingir 
as metas. É por isso que criar processos de 
vendas é considerado uma das principais 
característica de um grande líder ou do 
gerente de vendas. Com a sua experiência ele 
entende o que funciona melhor e o que não 
funciona para chegar ao fechamento das 
vendas. Aprimora este processo e depois cria 
um padrão que pode ser multiplicado por 
todos da equipe. 

O segundo é o papel do gestor 
operacional. Afinal, nesta representação ele 
vai tem a responsabilidade de lidar com toda 
parte burocrática e administrativa como 
escala de pessoal, exposição de produtos, 
gestão de estoque, limpeza, organização e etc.

O terceiro papel que deve ser 
desempenhado pelo líder ou gerente de 
vendas é o de treinador. Para conseguir ter a 
consistência na entrega de resultados é 
preciso desenvolver os talentos das pessoas. 
Para isso é necessário realizar não apenas os 
treinamentos técnicos como processo de 
vendas e de conhecimento de produtos, mas 
também desenvolver as atitudes das pessoas. 
A in d a  n e s t e  p ap e l  e l e  a s s u me  a  
responsabilidade pela integração de novos 
colaboradores, treinamento da equipe e 
avaliação do desempenho.

O quarto papel é o de gestor de 
vendas. Que exige determinadas habilidades 
específicas e mais estratégicas para realizar 
funções como Recrutamento e seleção, 
acompanhamento, supervisão e orientação da 
equipe, criação de estratégias promocionais e 
estratégias comerciais entre muitas outras.

O quinto papel é o da vontade de ir 
além das exigências e expectativa da empresa. 
É o papel da consistência na entrega de 
resultados por meio do atingimento de metas. 
Difícil em um cenário conturbado atual. Nele 
aparecem muitas variáveis que influenciam os 
resultados. Mas, é exatamente nessa hora que 
aparece o papel da liderança. 

É ele que conduz a equipe pelo 
caminho, ou seja, se fez um plano e por algum 
motivo não está funcionando ele que percebe 
rapidamente por meio dos indicadores e 
acompanhamento. Cria uma nova estratégia, 
traça um novo plano e passa para a equipe de 
forma contundente implementando o novo 
processo. Não fica boicotando, esperando ou 
reticente com outras iniciativas. 

O líder tem que ter a habilidade de ser 
fazer o pivot ou fazer um giro, mudar a rota e  
levar a equipe a fazer junto. Muitas vezes o 
líder é rápido em fazer o pivot mas a equipe é 
lenta como um transatlântico. Não e quando o 
mar tá calmo que eu preciso de um capitão, 
mas, quando o mar está revolto, para poder 
manter a direção e foco em direção a meta. 
Luiz Vicente Dorileo da Silva – “SHIPU”, 
palestrante,  consultor  formado em 
administração com MBA Executivo 
Internacional e especialista em Marketing. 
shipumt@hotmail.com

MÉDIO TEC
A Região Centro-Oeste será contemplada com 
2.140 vagas no MedioTec, nova modalidade 
do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) que formará 
técnicos de nível médio também na área do 
turismo. O Ministério do Turismo abrirá 10 
mil vagas para estudantes de escolas públicas 
de 18 estados de todas as regiões brasileiras. 
Três estados apresentaram demandas de vagas 
para o programa. As vagas serão distribuídas 
entre 25 municípios do Mato Grosso entre eles 
Cáceres, 18 municípios do Mato Grosso do 
Sul e 1 do Estado de Goiás. O MedioTec vai 
o fe rece r  se t e  cu r sos  ( t écn ico  em 
agenciamento de viagens, cozinha, eventos, 
guia de turismo, hospedagem, lazer, 
restaurante e bar) nos eixos turismo, 
hospitalidade e lazer para estudantes que 
estejam preferencialmente cursando o 2º ano 
do ensino médio. O jovem terá aulas sobre 
processos de recepção, viagens, eventos, 
gastronomia, serviços de alimentação e 
bebidas e entretenimento. A definição da 
oferta levou em conta a demanda apresentada 
pelo estado e a capacidade de atendimento do 
programa.

SEM ATENDIMENTO
A Águas do Pantanal, torna público que neste 
sábado, 1, a autarquia comunica aos usuários 
que neste sábado não terá expediente ao 
público, porque os colaboradores estarão 
realizando treinamento para melhorar o 
atendimento. Na segunda-feira o atendimento 
volta ao normal.

FUNARTE
A Fundação Nacional de Artes (Funarte) vai 
receber o equivalente a US$ 120 mil do 
Ministério da Cultura para garantir a 
participação brasileira no Fundo de Ajuda 
para as Artes Cênicas Ibero-Americanas 
(Iberescena). Doze países participam do 
fundo: Brasil, Argentina, Colômbia, Chile, 
Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, 
México, Panamá, Peru e Uruguai. Cada um 
deles contribui com uma cota em dinheiro que 
estimula a formação de novos públicos e 
amplia o mercado de trabalho dos 
profissionais por meio da cooperação técnica 
e financeira.

BENS BLOQUEADOS
A Justiça acolheu pedido liminar efetuado 
pelo Ministério Público do Estado de Mato 
Grosso e determinou a indisponibilidade de 
bens no montante de até R$ 63.465,22 do ex-
prefeito de Alto Taquari, Maurício Joel de Sá, 
do ex-secretário municipal de Educação, 
Marco Aurélio Julien, e do proprietário da 
empresa Revitalizar Comércio de Peças e 
Serviços Ltda-ME, Marcos Antônio Coelho 
de Souza. Os requeridos são acusados de 
promover superfaturamento na contratação de 
empresa para reforma de ônibus escolar. 
Consta na ação, que a contratação foi efetuada 
mediante licitação na modalidade pregão, no 
valor de R$ 76 mil, e que ainda houve um 
acréscimo de mais R$ 7.966,74, totalizando 
R$ 83.966,74. Levantamento realizado pelo 
Centro de Apoio Operacional às Promotorias 
de Justiça (CAOP) demonstra que os reparos 
de funilaria, pintura e peças poderiam ser 
realizados pelo valor de R$ 34.951,00.  
Segundo o MPE, os orçamentos prévios 
utilizados pelo então secretário municipal de 
Educação foram superfaturados e maculados 
pelo interesse das empresas em participar da 
licitação. Prova disso é que as empresas 
envolvidas no orçamento prévio teriam 
enviado propostas para participação no 
certame.
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Saiba por que expor crianças de 
8 a 12 anos na internet como 
in f luenc iadores  d ig i t a i s  pode  
comprometer o desenvolvimento delas 
e ainda transformá-las em adultos 
frustrados e em busca de likes.

O crescente número de crianças 
viralizando em canais do Youtube, 
expondo suas vidas cotidianas com 
indicação de consumo, é altamente 
lucrativo e não para de multiplicar.

A monetização de seus canais 
incentiva o que deveria ser uma simples 
brincadeira em um trabalho rentável, 
com direito a viagens a Disney, e pais 
sendo empodeirados indiretamente e 
aproveitando  a fama dos pequenos para 
fazer dinheiro.

Ok! Sabemos que crianças não 
podem trabalhar, mas mesmo assim a 
indústria do entretenimento descumpre 
essas regras, sem se dar conta de que, o 
que hoje faz sucesso, amanhã pode 
transformar crianças em adultos em 
busca de aceitação, e consequentemente 
frustrados ao não conseguir.

Segundo a Academia de 
Psiquiatria Americana e a Sociedade de 
Pediatria Canadense, crianças nessas 
idades deveriam ser expostas à 
tecnologia no máximo 2 horas por dia, o 
que não acontece.

Além da exposição psicológica 
de uma criança na internet, temos 
doenças relacionadas ao uso extremo 
dessa tecnologia, com departamentos 
inteiros em hospitais para tratar o que 
antes era chamado de inovação.

O b e s i d a d e ,  a t r a s o  n o  
desenvolvimento cerebral, insônia e 
demência digital já são casos comuns 
em crianças de 6 a 12 anos pelo uso 
demasiado dos smartphones, agora 
imagine o estrago que pode fazer o  
Youtube, quando utilizado em vez de 
canal, vira trabalho?

Outro fator preocupante é que 
um youtuber mirim de 8 anos, quando 
tiver 20 pode não gostar do resultado de 
seus canais. E pode ser alvo de piadas, 
bulling, e ainda servir de conteúdo para 
m e i o s  d e  c o m u n i c a ç ã o  
sensacionalistas, mimizentos que 
agridem sua reputação e que deveria ter 
sido protegida por seu pais quando esta 
criança tinha 8 anos e nao ao completar 
os 20.

Fora isso,  é sabido que 
pedofilos, hackers e gente sem noção 
acompanha os youtubers mirins a fim de 
algo mais, se é que me entendem, 
utilizando assim suas redes sociais para 
praticar crimes, como abuso sexual e 
sequestro de dados.

De cara não estamos aqui 
incentivando a exclusão da tecnologia 
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da vida de seu filho, mas sim fazendo 
você refletir sobre para que serve um 
c a n a l  d i g i t a l ,  m e s m o  c o m  
moni to ramento ,  vagando  pe la  
imensidão da internet em busca de 
popularidade.

E antes que me acuse de ser um 
canal negativista, lembre-se que não é 
porque seu filho tem vontade de dirigir 
seu carro aos 8 anos que você o 
empresta para ele dar uma voltinha.

Com a internet não dá para 
brincar, há muito dado e gente doida 
vagando sem rumo a fim de encontrar 
uma criança para se aproveitar. Se seu 
filho tem a ideia de ser youtuber com 
objetivo profissional.

Mas te pergunto quem aos 8 anos 
de idade sabe o que carreira seguir, onde 
ira fazer sua pos graduação ou mesmo 
em que especialidade vai seguir? Se 
acredita que seu filho e mesmo você vai 
responder nao  algumas dessas 
questões, melhor não incentivar e 
direcionar suas habilidades para outras 
atividades.

E super importante aprender 
mas para isso  acontecer o seu filho 
precisa desenvolver competências que 
desenvolvemos brincando, ajudando o 
próximo e se conectando as pessoas 
antes de ser uma vitrine no digital.

Um espelho transformador para 
muitos dos pequenos que desejam estar 
no digital pode vir do exemplo de 
Hailey uma garotinha que ajuda 
moradores de rua construindo abrigos e 
distr ibuindo verduras e frutas 
cultivados por ela.

S a b e m o s  q u e  p a i s  e  
responsáveis hoje tem uma tarefa árdua 
com os pequeno. E  o acesso à 
tecnologia, pode e deve ser barganhado, 
l e v a n d o  e m  c o n s i d e r a ç ã o  a  
meritocracia.
Mas é preciso alertar que, por mais 
adequado que sejam as ferramentas de 
segurança, no Youtube você pode 
incentivar seu filho a ser aquele adulto 
frustrado de amanhã, porque nao 
recebeu tantas curtidas num vídeo que 
publicou como a turma da série do 
Netflix Black Mirror.

Que seu filho possa fazer sentido 
à vida das pessoas, compartilhar 
conteúdo interessante e navegar pela 
internet apenas como uma etapa da vida, 
e não o tempo todo, afinal pra se tornar a 
pessoa respeitada e reconhecida de 
amanhã que tanto deseja é  preciso 
trabalho duro e dedicação nao likes.

Por: Maria Augusta Ribeiro. 
Pro f i s s iona l  da  in formação ,  
especialista em Netnografia, escreve 
para o Belicosa.com.br.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

www.jornalcorreiocacerense.com.br

O perigoso universo dos youtubers KidsPapéis dos líderes e gerente de vendas


