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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

Esotérico
Sol, Lua em Virgem e Plutão em 
ótimos aspectos entre si, 
m o v i m e n t a m  e  t r a z e m  
mudanças positivas para sua 
rotina, especialmente a de 

trabalho, indicando transformações em 
seus projetos e planos de carreira. Um 
projeto em que você está completamente 
envolvido pode ser aprovado. Se estiver 
sem trabalho, não será por muito tempo.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
movimentam positivamente 
sua vida afetiva e romântica. 

O momento pode envolver um novo 
amor, que ainda se desenha. O 
relacionamento com os filhos passa 
também por um bom momento de 
transformações.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
m o v i m e n t a m  s u a  v i d a  
doméstica e traz algumas 

mudanças positivas nos relacionamentos 
familiares. Suas emoções passam 
t a m b é m  p o r  u m  m o m e n t o  d e  
transformações. Um de seus pais pode 
estar passando por um momento de 
renovação de energias.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
trazem um novo movimento ao 
seu dia. Você estará mais 

focado e voltado para as negociações e 
acordos, que podem envolver projetos e 
possíveis contratos. Uma viagem a 
trabalho pode trazer bons resultados e 
algumas mudanças em sua rotina.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
indicam um dia de movimento 
positivo e algumas mudanças 

em sua vida material e financeira. O dia 
pode envolver a decisão sobre um novo 
contrato ou mesmo à compra ou venda 
de um imóvel. De uma forma ou de 
outra, o dinheiro chega com mais 
facilidade.

Sol, Lua em seu signo e 
Plutão, em ótimos aspectos 
entre si, movimentam projetos 
pessoais e profissionais, que 

envolvam pessoas  e  empresas  
estrangeiras. Uma viagem internacional 
pode ser marcada ou realizada trazendo 
mudanças positivas e desejadas. Você 
estará em profundo contato com a vida 
espiritual.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
deixam suas emoções à flor da 
pele. Você estará mais calado e 

profundo, interiorizado e voltado para 
seu mundo emocional. O momento é 
ótimo para dedicar-se a leituras 
psicológicas ou espirituais ou mesmo 
para começar o planejamento de um 
novo projeto.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
movimentam de maneira 
i n t e n s a  e  p o s i t i v a  o s  

compromissos sociais, que prometem 
trazer mudanças positivas à sua vida. 
Pessoas mais sérias e emocionais se 
aproximarão de você. Entre elas, uma 
especial pode chamar sua atenção, 
especialmente se estiver só.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
m o v i m e n t a m  e  t r a z e m  
mudanças positivas à sua rotina, 

especialmente a de trabalho. O momento 
pode envolver a assinatura de um novo 
contrato ou mesmo uma mudança de 
equipe ou empresa. Você estará mais 
focado em seus objetivos profissionais.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
movimentam positivamente e 
trazem algumas mudanças aos 

seus projetos de médio prazo, 
especialmente se estiver envolvido com 
pessoas e/ou empresas estrangeiras. Um 
processo envolvendo um intercâmbio ou 
mudança de país, dá um passo à frente.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
d e i x a n d o  s u a s  e m o ç õ e s  
afloradas e você em contato 

profundo consigo mesmo. Hoje, você 
vai priorizar a intimidade a qualquer 
compromisso social. O momento pode 
envolver também a concretização de 
uma sociedade ou parceria financeira.

Sol, Lua em Virgem e Plutão, 
em ótimos aspectos entre si, 
trazem um movimento positivo, 
acompanhado de algumas 

mudanças em seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. Você estará 
mais seletivo e mais voltado para amigos 
íntimos. O momento pode envolver a 
concretização de uma sociedade 
comercial.

By Rosane Michels

Completou mais um ano de vida o simpático 
Valdeir Dias Martins, membro da Diretoria do 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 
Toda equipe do SSPM e nos do JCC desejamos 
muitas felicidades e que essa data se repita por 
muitos anos.

Colhendo mais uma rosa no jardim de sua existência no 
dia de hoje , o nobre vereador Cabo Pinheiro. 
Desejamos votos de sucessos e muitos anos de vida!

Nosso Destaque Vip ao jovem  Fernando Henrique 
Andrade Vasconcelos, acadêmico de direito da Unemat  
que já está em contagem regressiva para colação de grau. 
Orgulhosos e felizes os pais Wandher e Rosane 
Vasconcelos. Desejamos muito sucesso nessa nova 
etapa. Parabéns pela conquista!

Assumiu essa semana a coordenação da 
Secretaria Municipal de Saúde a querida amiga 
Mirian Soares. Nossos mais sinceros votos de 
Sucessos nesse novo cargo.
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 Empenhado na atração de indústrias e criação de empregos para a 
região Oeste, o governador Pedro Taques assina, hoje em Cáceres a ordem 
de serviço para construção da Zona de Processamento de Exportação 
(ZPE). Página 03

EVENTO

Lançamento das obras da ZPE
acontece hoje na SICMATUR
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Governador assina ordem de serviço hoje na SICMATUR

DESFILE BENEFICENTE

III Fashion Luz será realizado na
próxima quinta-feira em Cáceres

BOLAS BRANCAS

Para a tão sonhada reconstrução da 
pavimentação asfáltica na Avenida Tancredo 
Neves, que depois de muito tempo, até que 
enfim vai sair do papel.  A população agradece.

BOLAS PRETAS

Para o tanto de lixo nas margens da MT 343, 
outro dia foi realizado ação por voluntários para 
a limpeza da rodovia. O ser humano é mesmo 
complicado e carece mais de respeito com o 
meio ambiente. Bolas pretas para as pessoas 
sem consciência que jogam lixo em vias 
públicas. Lugar de lixo é no lixo.

BOLAS BRANCAS

Para o Cartório do 2º Oficio de Cáceres que 
sempre abraça causas sociais da nossa cidade.  
Em datas comemorativas sempre desenvolvem 
projetos para ajudar o próximo. Agora estão 
trabalhando em ação de ajuda a família de um 
menino portador de doença degenerativa rara e 
que não tem condições de bancar o tratamento. 
Bela iniciativa, se cada um fizer um pouquinho 
conseguiremos ajudar muitos.

BOLAS PRETAS

Para o discurso politiqueiro, muito blá blá blá e 
mais nada. A exemplo nosso Porto, que segundo 
discurso começaria operar com testes no mês de 
março, mas até agora tudo parado. Com a 
resposta nossos representantes...

Quando ensinamos as Sagradas Escrituras 
para uma pessoa, na verdade, queremos levá-
la a estar aos pés de Jesus
 
 “O eunuco respondeu: 'Como posso 
conhecer, se ninguém o explica?'” (At 8,31).
Uma das passagens mais belas dos Atos dos 
Apóstolos é a que estamos lendo hoje, do 
eunuco etíope, ministro da rainha da Etiópia. 
Esse eunuco conhecia, lia as Sagradas 
Escrituras, mas tinha sede de compreender, 
de saber ao que elas se referiam. Ele via, nas 
Sagradas Escrituras, um tesouro para sua 
vida, por isso Filipe vai ao seu encontro, 
enviado por Deus, porque Ele sabe onde 
estão os corações sedentos e abertos para a 
Sua Palavra.
 Deus manda Sua Palavra para muitas 
pessoas que têm sede d'Ele, mas precisam de 
ajuda para compreender e chegar até Ele. 
Quando Filipe chega ao ministro da Etiópia e 
pergunta se ele compreendeu a Escritura que 
estava lendo, sua resposta é clássica: “Como 
eu posso compreender, se não há quem me 
explique?”.
 Meus irmãos e irmãs, muitas pessoas 
precisam que nós expliquemos as Escrituras 
para elas. E o que é explicar as Escrituras? É 
ensinar. Você se recorda que a missão de 
Jesus, no meio de nós, era mais do que 
somente pregar a Palavra, mas a ensinar?
 Ensinar é como se ensina numa 
escola, em casa. É sentar-se do lado, ter 
paciência, pedagogia e capacidade de dizer: 
“Deus quer nos ensinar isso com a Sua 
Palavra”. É uma das tarefas mais nobres e 
importantes para a evangelização: a tarefa de 
ensinarmos uns aos outros a vivermos a 
Palavra de Deus com simplicidade. Não 
precisa ser um grande conhecedor, um sábio, 
um teólogo. Cada um tem sua missão, sua 
função, mas todos nós, com humildade e 
abertura ao dom do Espírito Santo, podemos 
ensinar uns aos outros a viver a Palavra de 
Deus.
 A primeira coisa: submissão ao 
Espírito Santo. É preciso deixar que Ele nos 
ilumine e nos conduza, leve-nos às pessoas 
que precisam compreender a Palavra de 
Deus. A segunda coisa: submissão a pessoa 
de Jesus. As Escrituras, do início ao fim, 
querem nos mostrar quem é Jesus. Às vezes, 
queremos ficar em situações periféricas da 
Palavra de Deus, discussões que não levam a 
nada a respeito da Palavra. Não é isso! É 
ensinar que a Palavra nos conduz a Jesus.
 Quando ensinamos as Sagradas 
Escrituras para uma pessoa, na verdade, 
queremos levá-la a estar aos pés de Jesus, 
para que elas O conheçam como Senhor e 
Salvador, porque Ele é o Mestre, Ele nos 
forma e ensina. Deste modo, ensinar alguém 
é levá-lo para estar aos pés de Jesus.
 Quando o ministro viu aquilo que 
Filipe ensinava de forma pedagógica, como 
os instruiu sobre as Sagradas Escrituras, 
começou a falar de acordo com as Sagradas 
Escrituras e anunciou ao eunuco quem era 
Jesus. Então, o eunuco abriu-se à graça do 
Espírito.
 As pessoas se abrem à graça do 
Espírito quando não falamos de nós, mas 
anunciamos e proclamamos Jesus,  
mostramos que Ele é o Senhor, o caminho, a 
verdade, a vida e a salvação para a nossa 
própria vida.
 Irmãos e irmãs, não deixemos, de 
forma nenhuma, de ensinar, educar e mostrar 
para os nossos e ao mundo que a salvação 
está em Jesus.
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção 
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O mundo e os países, em graus variados, 
enfrentam diversos desafios que devem 
ser encarados e equacionados para que a 
população possa  desfrutar de padrões e 
qualidade de vida mais dignos. Dentre os 
inúmeros desafios podemos mencionar 
como o mais agudo o crescimento 
demográfico, considerando que a 
população mundial em maio de 2017  já 
chega a 7,5 bilhões de habitantes  e as 
previsões indicam que em 2050 deverá 
atingir nada menos do que 9,2 bilhões de 
habitantes.
 Segundo estudos da ONU, FAO e 
diversas instituições especializadas, 
universidades e pesquisadores,  o 
consumo de alimentos per capita dia é de 
0,6 kg. Considerando o tamanho atual da 
população mundial são necessárias 450 
milhões de toneladas de alimentos por 
dia e nada menos do que 1,64 bilhões de 
toneladas ano.Convenhamos este é um 
desafio e tanto e ao mesmo tempo a 
oportunidade para que diversos setores 
movimentem a roda da economia local, 
nacional e mundial.
 Apesar de que praticamente um 
terço dos alimentos produzidos no 
mundo não sejam consumidos pela 
população e acabem no lixo e também 
contribuindo para a degradação 
ambiental, o desafio de produzir 
alimentos continua presente na maior 
parte dos países.
 Outro desafio é a questão 
ambiental,  ou seja, estudos de 
organizações governamentais, não 
governamentais e internacionais como a 
própria  ONU, como aconteceu 
recentemente  no Encontro sobre 
Mudanças Climáticas que  resultou no 
Acordo de Paris,  do qual o Brasil é 
signatário, tem demonstrado que as 
atividades humanas, principalmente as 
relacionadas com a produção de 
alimentos , da forma como ocorre na 
atualidade, tem contribuindo de forma 
significativa para a produção de gases de 
efeito estufa, interferido na vida do 
planeta, afetando negativamente a 
população, pelo impacto que gera no uso 
do solo e sub solo, da água, através do 
uso indiscriminado de agrotóxicos, 
pesticidas e fungicidas, afetando 
diretamente  a saúde humana.
 Outro grande desafio, que tem 
sido acelerado nas últimas três décadas é 
a urbanização crescente. A maioria dos 
países a cada dia  está mis urbanizada, 
vale dizer, um percentual maior da 
população reside nas cidades  e estas  
crescem de forma acelerada e 
desordenada, gerando inúmeros 
problemas como bem conhecemos, onde 
a especulação imobiliária e as ocupações 
irregulares fazem parte desta paisagem 
urbana.
 Verdadeiros latifúndios urbanos 
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são formados, onde a terra é utilizada  
como reserva de valor e especulação 
imobiliária, onde  obras públicas e outras 
ações  dos  poderes públicos acabam 
contribuindo para a valorização  dessas 
á r e a s  e m  p o d e r  d o s  g r u p o s  
especuladores, sem que paguem pela 
valorização de suas propriedades. O 
Estado acaba contribuindo para a 
formação  de capital em mãos de uma 
minoria em prejuízo da maioria da 
população  e das cidades.
 No Brasil,  como também 
acontece em alguns outros países, com o 
advento do Estatuto das Cidades surgiu o 
conceito de IPTU progressivo, uma 
forma de se combater  a especulação 
imobiliária urbana e obrigar que os 
proprietários de áreas sem utilização 
sejam forçados a cumprirem a função 
social da propriedade.
 Neste contexto, em inúmeras 
cidades pelo mundo afora, inclusive  
grandes cidades, regiões  metropolitanas 
e megalópolis tem surgido e proliferado 
experiências exitosas de agricultura 
urbana e periurbana, como forma de 
melhor utilizar essas áreas desocupadas, 
que na maior parte das vezes servem 
apenas para depósitos de lixo, matagal 
que contribuem para incêndios urbanos e 
poluição.
 Além de combater a especulação 
imobiliária, a agricultura urbana e 
periurbana, contribui para a produção  de 
alimentos, principalmente para as 
populações mais pobres e, ao mesmo 
tempo, contribui para a geração de 
emprego e de renda. 
 Neste ultimo caso, na medida que 
possibilita aos produtores da agricultura 
urbana e periurbana a economizarem, 
pois irão consumir parte da própria 
produção e também comercializarem os 
excedentes.
 Outro benefício da agricultura 
urbana  e periurbana é a melhoria da 
qualidade dos alimentos produzidos, 
melhoria  da qualidade de vida e da 
segurança alimentar, ajudando a 
combater a fome que ainda está presente 
no Brasil e no  mundo  e afeta mais de 
842 milhões de pessoas.
 Este assunto continua em uma 
próxima oportunidade.
 
*******************************

JUACY DA SILVA,  professor 
universitário, titular e aposentado 
UFMT,  mestre em sociologia, articulista 
e colaborador de Jornais, Sites, Blogs e 
outros  veículos de comunicação.
Email: professor.juacy@yahoo.com.br 
B l o g   
www.professorjuacy.blogspot.com 
Twitter@projuacy

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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As Sagradas Escrituras 
mostram quem é Jesus Agricultura urbana e periurbana
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Mato Grosso, já a inscrição sem 
camiseta prossegue até dia 07 de 
Junho e podem ser realizadas na 
SICMATUR.
 Poderão participar do 
Desafio Mountain Bike atletas a 
partir de 15 anos, lembrando que 
menores  de  18  prec isam 
autorização dos pais para se 
inscreverem.
 Ao final da prova todo 
atleta que concluir o percurso de 
40 quilômetros receberá uma 
medalha e os 5 primeiros 
colocados na categoria masculina 
e feminina receberão troféu.
 De acordo com Willian, a 
prova contará com a participação 
de atletas de várias  cidades de 
Mato Grosso, a exemplo citou 
São José dos Quatro Marcos que 
já inscreveu 70 ciclistas, Mirassol 
D'Oeste, Araputanga, Jauru, 
Curvelândia e  Barra do Brugres.
Informações pelo telefone: 
99994-2883 e 99681-9633.

  Desafio Mountain Bike Oacontece no dia 11 de 
Junho e faz parte da 

p rogramação  do  Fes t iva l  
Internacional de Pesca de 
Cáceres.
 Wi l l i a n  A b u t a k k a ,  
organizador do evento, informou 
a reportagem do Jornal Correio 
Cacerense que a procura por 
inscrições está atendendo a 
expectativa do evento e destacou 

que até ontem  já haviam  150 
atletas inscritos.
 Ele explicou, que  o atleta 
tem  duas opções de inscrições, 
uma com a camiseta do evento 
com custo de R$ 60,00  e a outra 
sem a camiseta do evento no valor 
de R$ 40,00.  
 Porém esclareceu que o 
prazo para as inscrições com 
camiseta terminam hoje e estão 
sendo realizadas na Bicicletaria 

a próxima quinta-Nfeira, 11 de maio, 
acontece no espaço 

Casa Mia, mais um Desfile de 
Moda Beneficente que tem 
como objetivo levantar fundos 
para ajudar as instituições  Lar 
das Servas de Maria e APAE.
 Em sua terceira edição, 
o evento traz  na passarela a 
tendência Outono/Inverno das 
coleções  Carmen Steffens, 
Jalex e Bambolê.
 O Desfile é mais uma 
realização do Grupo "Amigos 
do Bem", que desde 2015 
promove eventos em prol do 
social com ações que visam 
atender as necessidades de 
entidades beneficentes e 
p res t a r  a s s i s t ênc ia  aos  
necessitados.
 Os ingressos estão 
sendo comercializados pelo 
valor de R$ 40,00 e podem ser 
adquiridos com os integrantes 

integrantes do grupo "Amigos 
d o  B e m "  c o n v i d a m  a  
população cacerense para 

do grupo e nas lojas que 
patrocinam o evento.
 Em mais uma ação, os 

e apoiadores.prestigiar o evento e desde já 
agradecem aos patrocinadores 

DESFILE BENEFICENTE

III Fashion Luz será realizado na
próxima quinta-feira em Cáceres

Da Redação

O Desfile é mais uma realização do Grupo "Amigos do Bem", que desde 2015 promove eventos em prol do social 
com ações que visam atender as necessidades de entidades beneficentes e prestar assistência aos necessitados
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CICLISMO

Desafio Mountain Bike já
tem 150 ciclistas inscritos
Da Redação
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Inscrições sem camiseta vão até 7 de Junho
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ZPE Cáceres

Desfile Fashion Luz

construção da rede de água, uma 
Estação de Tratamento de Esgoto 
(ETE), drenagem, além de 
estações elétricas.
 Para  o  p re fe i to  de  
Cáceres, Francis Maris, o início 
das obras é a concretização de um 
sonho, que está se transformando 
em realidade, com o apoio do 
Governador Pedro Taques e do 
D e p u t a d o  L e o n a r d o  
Albuquerque.
 " É  i m p o r t a n t e  a  
participação da população de 
Cáceres e de toda região, a ZPE é 
o inicio de novos tempos, de 
progresso,” destaca Francis.
 O evento será celebrado 
em dois momentos, o primeiro as 
9h 30 na SICMATUR com a 
cerimônia de abertura  e 
assinatura de ordem de serviços e 
a s  1 0 h  3 0  a c o n t e c e  o  
Descerramento de Placa, no 
Distrito Industrial, na área da 
ZPE.

 evento acontece no OCentro de Convenções 
Maria Sophia da Silva 

Leite, localizado na SICMATUR, 
Rua Riachuelo, nº 01, Bairro 
Cavalhada, às 9 h da manhã.
 A ZPE de Cáceres será 
construída pela empresa Primus 
Incorporação e Construção Ltda. 
em uma área de 239,68 hectares, 
dividida em cinco módulos. O 
espaço terá capacidade de abrigar 
230 indústrias, principalmente 
das áreas de agronegócio e 
alimentação. 
 Entre as obras previstas 
na primeira fase dos trabalhos 
estão o prédio administrativo da 
ZPE, um restaurante, o bloco da 
Receita Federal, um pátio de 
manobra, além da guarita 
principal de pedestre, guarita 
principal de veículos, guarita 
secundária de veículos e um 
galpão. 
 Também estão previstas a 

EVENTO

Lançamento das obras da ZPE
acontece hoje na SICMATUR

Redação c/ Assessoria
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 O Secretário de Obras e 
Serviços Urbanos Valdeci 
Costa explica que “É uma obra 
do Governo do Estado de Mato 
Grosso, são aproximadamente 
( 6 )  q u i l ó m e t r o s  d e  
pavimentação asfáltica, que 
serão reconstruída, e para 
causar o menor prejuízo 
possível as pessoas que por ali 
trafegam a reconstrução será 
feita por etapas. 
 Peço que procurem as 
vias de acesso adjacentes a 
Gonçalves Dias é uma das 
opções.”
 “Cáceres está vivendo 
uma nova fase, agora temos 
representatividade politica 
com o Deputado Leonardo e 
também estamos sempre 
fazendo pedidos ao nosso 
Governador Pedro Taques, 
essa é uma obra de estrema 
necess idade,  v isando o  
desenvolvimento da cidade e 
para o funcionamento da 
(ZPE) Zona de Processamento 
de Exportação de Cáceres, é a 
via de acesso do aeroporto, aos 
outros bairros da cidade.” 
Finalizou o Prefeito de 
Cáceres Francis Maris Cruz.

 Prefeitura de Cáceres, Aatravés da Secretaria 
de Obras e Serviços 

Urbanos, comunica que a 
Avenida Tancredo Neves, 
estará interditada no trecho da 

Marco Sat até o Posto São 
Luiz.
 O Fechamento se faz 
necessário para reconstrução 
da pavimentação asfáltica, que 
será feita em toda Avenida.

TRÁFICO

Cão farejador do Canilfron descobre
11 tabletes de cocaína em veículo

Da Redação

Na ação a cadela Mel, treinada pelo Canilfon, mostrou onde possivelmente estaria a droga
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Droga foi encontrada escondida em Blazer

OBRAS

Avenida Tancredo Neves será interditada
para reconstrução da pavimentação asfáltica

m ação  con jun ta  EP o l i c i a  F e d e r a l ,  
Gefron e Canilfron 

apreenderam 11 tabletes de 
pa s t a  ba se  de  coca ína  
escondidos no paralama de um 
veículo Blazer. Após denúncia 
anônima de que a droga estaria 
escondida no veículo, policiais 
federais solicitaram o apoio do 

Canilfron através do emprego 
de cão farejador que são 
adestrados para  farejar 
substâncias entorpecentes, 
busca e resgate de pessoas 
desaparecidas, vítimas de 
afogamento, entre outros.
 Na ação a cadela Mel, 
t re inada pelo Canilfon,  
mostrou onde possivelmente 

estaria a droga. Logo  foi 
percebido pelos policias  uma 
solda e massa de pintura e ao 
abrirem o paralama dianteiro 
do veículo já encontraram os 
11 tabletes.
 Após a apreensão a 
droga foi encaminhada para a 
sede da Delegacia de Polícia 
Federal em Cáceres.

Assessoria

Avenida Tancredo Neves será interditada

Foto: Assessoria
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s inscrições do Exame ANacional do Ensino 
Médio (Enem) 2017 terão 

início na próxima segunda-feira 
(08.05) e seguem até o dia 19 
deste mês. Os interessados devem 
se inscrever exclusivamente pela 
internet.
 Para isso, os futuros 
candidatos deverão acessar o site 
o f i c i a l  d o  E n e m  
(http://enem.inep.gov.br/particip
ante/) e seguir as orientações. 
Será necessário criar uma senha 
de acesso pessoal para a página 
do participante, cujo login será o 

número de CPF.
 Depois disso, deverão ser 
preenchidos todos os dados 
pedidos na ficha de inscrição, 
imprimir o boleto para o 
pagamento da taxa de inscrição 
(caso não seja isento) e pagar 
dentro do prazo.
 A taxa de inscrição subiu 
de R$ 68,00 para R$ 82,00 e o 
boleto precisa ser pago até 24 de 
maio.
 O coordenador de Ensino 
Médio da Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc-MT), Rogério Gomes, 

a le r t a  pa ra  as  mudanças  
promovidas pelo Ministério da 
Educação (MEC) este ano. “As 
provas não serão mais realizadas 
em um único final de semana, e 
s i m  e m  d o i s  d o m i n g o s  
consecutivos: nos dias 05 e 12 de 
novembro”.
 No dia 05, os alunos terão 
5h30 para realizarem as provas de 
Linguagens, Ciências Humanas e 
Redação. Já no dia 12, os 
candidatos terão 4h30 para 
reso lverem as  provas  de  
Matemática e Ciências da 
Natureza.
 Os resultados serão 
divulgados em 19 de janeiro de 
2018. Os candidatos continuarão 
podendo acessar o resultado por 
área de conhecimento e o 
desempenho individual.
 Gomes lembra que outra 
alteração anunciada pelo MEC é 
que o Enem não será mais usado 
como certificação do Ensino 
Médio. “A partir de 2017, os 
j o v e n s  p o d e r ã o  o b t e r  o  
documento pelo Exame Nacional 
de Certificação De Competências 
de Jovens e Adultos (Encceja), 
tanto para Ensino Fundamental 
quanto para Ensino Médio”, 
informa.
Isenção - Continuarão isentos da 

taxa de inscrição os concluintes 
do Ensino Médio de escolas 
públicas, os candidatos com 
renda familiar per capita igual ou 
inferior a um salário mínimo e 
meio e aqueles que cursaram o 
Ensino Médio completo em 
escola da rede pública ou como 
bolsista integral de escola 
privada.
 Outra novidade em 2017 é 
que passam a ser isentos também 
aqueles que tiverem cadastro no 
Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), que reúne famílias 
em situação de pobreza e extrema 
pobreza. Para comprovar o dado, 
o candidato deverá informar, no 
ato da inscrição, o Número de 
Identificação Social (NIS), sendo 
que o sistema permitirá a busca 
automática.
Ausência - Outra importante 
regra anunciada para o Enem 

2017 será em relação à ausência 
dos candidatos isentos da taxa de 
inscrição nos dias do exame. 
Caso isso ocorra, o candidato 
perderá o benefício no Enem 
2018. 
 A exceção ocorrerá nos 
casos em que o indivíduo 
justificar a ausência por meio de 
atestado médico ou documento 
o f i c i a l  q u e  c o m p r o v e  a  
i m p o s s i b i l i d a d e  d o  
comparecimento. Antes, bastava 
fazer uma autodeclaração com a 
justificativa da ausência.
Atendimento especializado - 
A q u e l e s  c a n d i d a t o s  q u e  
precisarem de atendimento 
especializado na prova, como no 
caso daqueles que têm alguma 
deficiência, deverão fazer a 
solicitação de tempo adicional no 
ato da inscrição, apresentando um 
documento que comprove a 
necessidade do benefício.  

ENSINO SUPERIOR

Inscrições para Enem 2017
começam na segunda-feira

Com mudanças promovidas pelo MEC, neste ano as provas serão
aplicadas em dois domingos consecutivos, nos dias 05 e 12 de novembro

Viviane Saggin/Seduc-MT 

ove anos após ser  Ninaugurado, o Centro 
Regional de Oncologia 

localizado dentro do Hospital 
Regional em Cáceres, passou a 
ter leitos de internação e 
melhorias nos atendimentos 
cirúrgicos. A melhoria é fruto de 
uma ação da sociedade da região 
que aderiu a iniciativa de uma 
família de produtores rurais da 
cidade que em 2015 e 2016 
realizaram leilões beneficentes, 
inclusive contribuído com o 
Hospital de Câncer localizado em 
Cuiabá.
 Conforme o médico chefe 
do setor, Eduardo de Lima, o 
investimento de mais de R$ 200 
mil possibilitou uma melhoria de 
100%, o que humanizará o 
atendimento, sobre tudo a 
população carente.
 Ele explicou que o 

recurso foi aplicado na adaptação 
do prédio e na compra de 
equipamentos. Entusiasmado 
com o desprendimento dos 
voluntários da ação, ele disse que 
aguarda com ansiedade a 
realização de mais um leilão para 
melhorar ainda mais a estrutura 
de atendimento e para que os 
serviços sejam levados a 
população que não tem condições 
de ir ao hospital.O dinheiro 
investido é fruto do Leilão Flávia 
Mariano, homenagem a uma 
jovem moradora da cidade que 
faleceu aos 24 anos vítima de 
câncer. Em reconhecimento, o 
novo setor terá o seu nome.
 Para amenizar a dor da 
perda, os pais e o irmão, passaram 
a mobilizar familiares, amigos e 
voluntários que se dispuseram a 
ajudar no tratamento da doença 
de forma gratuita.

Inscrições de 8 a 19 de maio
 

Foto: Divulgação

MELHORIAS

Leitos construídos com recursos dos leilões
Flávia Mariano são inaugurados em Cáceres
Jornal Oeste

 
Foto: WhatsApp

Familiares de Flávia e voluntários da ação
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 inop sofreu o primeiro Srevés do estadual logo na 
primeira partida da final do 

Campeonato Mato-Grossense. 
 A derrota de virada por 2 a 
1 para o Cuiabá no último 
domingo na Arena Pantanal, 
obriga o Galo do Norte a vencer o 
jogo da volta por dois ou mais 
gols de diferença para ficar com o 
título. Uma vitória simples leva a 
decisão para os pênaltis.
 Para tentar reverter a 
situação, o Sinop vai contar com o 
apoio da torcida que promete 
lotar o estádio Gigante do Norte.
 Pouco mais de 5 mil 
ingressos já foram vendidos de 
forma antecipada e a tendência é 
que os 7.500 lugares sejam 
ocupados. Nesta temporada o 
Sinop jogou sete vezes como 
m a n d a n t e  -  c i n c o  p e l o  
Campeonato Mato-Grossense e 
dois pela Copa do Brasil. 
 A média de público desta 
temporada é de 2.177 torcedores 
por partida, números que 
comprovam a boa fase vivida 
pelo clube, que chega á segunda 

final seguida de Mato-Grossense 
- no ano passado perdeu para o 
Luverdense. Além da torcida, 
outro fator positivo do Galo do 
Norte é a força de atuar no 
Gigante do Norte. Pelo Mato-
Grossense ,  o  S inop  es tá  
praticamente um ano invicto em 
sua casa. 
 A última derrota foi por 1 
a 0 para o Luverdense na final do 
estadual do ano passado. Na atual 

temporada atuando no Gigantão o 
time de Mato Grosso foi 
derrotado por 3 a 1 para o 
Fluminense pela segunda fase da 
Copa do Brasil.
 Valendo o título do 
Campeonato Mato-Grossense, 
Sinop e Cuiabá se enfrentam 
neste domingo às 15h, no estádio 
Gigante do Norte. 
 A partida será transmitida 
ao vivo pela TV Centro América.

Globo Esporte

 Chamusca, então, tentou 
salvar o Paysandu do que poderia 
tornar a decisão de uma única 
partida. Foi quando ele tirou 
Cearense e colocou Ayrton para 
recompor a lateral. 

 O LEC bem que poderia 
ter melhorado a vantagem, 
enquanto o Papão teve apenas 
uma oportunidade ao longo de 
todo o segundo tempo. Final 
justo: 3 a 1 Luverdense.

Globo Esporte 

 enredo que parecia uma Of i n a l  e q u i l i b r a d a  
t e r m i n o u  c o m  u m  

pequeno baile do Luverdense 
sobre o Paysandu nesta quinta-
feira, dia 4, na Arena Pantanal, em 
Cuiabá. 
 O time do Mato Grosso 
aplicou 3 a 1 nos bicolores e deu 
um passo importante para 
conquistar a Copa Verde 2017. 
 O segundo e decisivo 
confronto está confirmado para o 
Mangueirão, no próximo dia 16.
 Daniel Sobralense abriu o 
placar para o Papão, mas Erick e 
Marcos Aurélio conseguiram a 
virada ainda no primeiro tempo.
 Na etapa complementar, o 
LEC dominou e conseguiu 
ampliar com Dalton. Para 
reverter o quadro e ficar com o 

título, a equipe de Belém precisa 
vencer pelos menos por 2 a 0, já 
que tem o gol qualificado 
assinalado fora de casa.
LEC melhor e placar justo - 
Equil ibrado e eletr izante,  
Luverdense e Paysandu iniciaram 
a primeira partida da final com 
cautela, porém, com muita 
disposição. 
 Os visitantes impuseram 
seu ritmo no começo e uma dupla 
de “reservas” fez a diferença 
inicialmente. Leandro Cearense 
fez uma espécie de pivô, passou 
do marcador e cruzou na medida 
para Daniel Sobralense inaugurar 
o marcador.
 Após o gol, o Papão 
permaneceu controlando a 
partida, só que o LEC mostrou 
que estava ligado e conseguiu 

igualar com Erik, em um arremate 
de frente para Emerson.
 Os mato-grossenses, após 
esse momento, foram melhores e 
criaram mais oportunidades. 
Depois de várias tentativas, 
Marcos Aurélio virou em 
cobrança de falta.
 Na volta para a etapa 
complementar, o Paysandu tentou 
reagir nos cinco minutos iniciais, 
porém, foi o Luverdense que 
voltou a dominar a partida e 
conseguiu o terceiro gol,  
novamente em cobrança de bola 
parada. 
 Dalton desviou e não deu 
chance para Emerson. A situação 
melhorou ainda mais para o LEC 
quando Hayner, de forma 
irresponsável, foi expulso, aos 
15.

Luverdense aplica 3 a 1 no Paysandu e 
fica mais perto do título da Copa Verde

DE VIRADA

Daniel Sobralense abre o placar aos paraenses, mas Erick, Marcos Aurélio e Dalton garantem 
a vitória ao LEC na Arena Pantanal. Confronto de volta, em Belém, será no próximo dia 16

Marcos Aurélio cobra falta do gol do Luverdense contra o Paysandu  

Foto: Olimpio Vasconcelos

Em desvantagem, Sinop conta com melhor 
média de público para tentar o título

GRANDE FINAL

Para tentar reverter a situação, o Sinop vai contar com o apoio da torcida que promete lotar o estádio Gigante do Norte
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