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sem uma organização pra isso, o clube 
preferiu não voltar com o time 
profissional. O último presidente eleito, 
Marcos Antônio, teve seu mandato 
terminado no início do ano, e não quis 
continuar. Hoje o clube aguarda a 
realização de nova eleição pra definir o 
futuro. 

A  r e p o r t a g e m  d o  
GloboEsporte.com conversou com o 
sócio-proprietátio do clube, Edi do Carmo, 
que comentou a situação do Tigrão da Vila. 
- Hoje a gente conseguiu reduzir a dívida 
do Vila pra 200 mil reais, já foi uma vitória 
pra gente, mas ainda é muito pouco pra 
voltar com o time profissional. Voltamos 
com as categorias de base, com meninos de 
7 à 12 anos, mas o time profissional, 
depende muito de novos patrocinadores, a 
situação ainda é muito difícil.
RONDONÓPOLIS -  Com a tabela do 
estadual 2016 já divulgada pela Federação 
Mato-Grossense de Futebol, foi a vez do 
Rondonópolis pedir pra não participar da 
competição.

Em 2014, uma divergência entre 
diretores do clube, já apontava pra esse 
desfecho, com o próprio CT do clube 
sendo dividido com cercas. O projeto do 
estádio próprio, ficou parado. 

Quem cuidava do profissional, 
não opinava mais nas categorias de base. 
Com 8 anos de história, a falta de recursos 
mais uma vez, tirou um time profissional 
da cidade do cenário estadual. 

Além de uma multa de 50 mil 
reais, o clube agora só pode voltar a 
disputar o estadual em 2018, voltando na 
Segunda Divisão. E ainda assim, segundo 
o Presidente do clube Francisco Marino, 
não sabe se o time vai voltar a disputar um 
campeonato profissional.

- Enquanto houver essa briga 
interna entre os dirigentes não dá pra 
voltar. Só voltaria se conseguisse comprar 
a parte dos outros sócios, e ainda assim 
teria que ver as condições financeiras, hoje 
a nossa dívida nem é tão grande, gira em 
torno de 100 mil reais, é administrável, 
mas no time profissional a gente não tem 
quase nada de recursos, o retorno é muito 
pouco, diferente das categorias de base.
UNIÃO RONDONÓPOLIS -  Time que 
jogou todas as edições da Série A do 
Campeonato Mato-Grossense, o União 
Esporte Clube, foi o único da cidade que 

continuou disputando as competições. 
Campeão estadual em 2010, o Colorado 
chegou a dar esperanças ao torcedor 
colorado depois que trouxe o atacante 
Valdir Papel pra disputar o bicampeonato 
estadual. O jogador até se destacou, 
marcando 5 gols, mas não foi o suficiente 
pra evitar a eliminação do time na segunda 
fase do estadual.

A renúncia do presidente Carlos 
Rufino no meio da competição, foi o 
primeiro sinal de que as coisas não estavam 
em ordem por lá. Reydner Souza, que era o 
vice, assumiu o cargo. Sob sua 
administração, o Colorado venceu o 
Estadual Sub-19, ficando com uma das 
vagas pra Copa São Paulo de Futebol 
Júnior 2017. Garotada que foi a base do 
time Sub-21 que disputou a Copa 
Federação, que garantia o campeão na 
Copa do Brasil do ano que vem, mas não 
passou da primeira fase.

Com a maior dívida entre os três 
clubes da cidade, girando em torno de 3 
milhões, o presidente do União, faltando 
poucos dias de encerrar o mandato, deixou 
claro que se não receber apoio financeiro, 
não vai se candidatar a reeleição. E ainda 
disse que não seria nenhuma surpresa se o 
União, não participasse do Estadual no ano 
que vem.
- A dívida hoje é grande, mas se a gente 
negociar dá pra pagar. O maior problema 
hoje é contratar, porque o time já tá 
queimado no mercado, os jogadores ficam 
sabendo da fama de mal pagador do clube. 
Por isso a gente só vai continuar se houver 
ajuda financeira de alguma forma.
Muitos times - Com a criação do 
Rondonópolis Esporte Clube, o que mais 
se falava na cidade, entre torcedores, 
empresários que já ajudaram o futebol 
local, e políticos, era de que o maior 
problema dos times de Rondonópolis, era 
que a cidade não comportava três times.
 Chegaram a ser feitas pesquisas 
pra saber a opinião pública, e até mesmo, 
cogitou-se a fusão dos três times em um só.

A rivalidade acabou falando mais 
alto, e por conta de alguns diretores do Vila 
Aurora, a fusão não foi unânime. O 
problema é que se a cidade não terá os 
times jogando juntos por uma só camisa, 
corre também o risco de não ver nem 
Tigrão, nem REC, e nem Colorado em 
campo no ano que vem.

Globo Esporte

nião Esporte Clube, Sociedade UEspor t iva  Vi la  Aurora ,  e  
Rondonópolis Esporte Clube. Até 

o ano de 2014, Rondonópolis, maior 
cidade da região Sul de Mato Grosso, com 
mais de 200 mil habitantes, contava com 
três times na elite do futebol Mato-
Grossense. 
 Ao lado da capital Cuiabá, que 
também conta com três times (Cuiabá, 
Mixto e Dom Bosco), era a cidade com 
mais clubes na primeira divisão do estado. 
Mas problemas políticos e financeiros dos 
clubes rondonopolitanos, começaram a 
mostrar a realidade dos times que já foram 
responsáveis por grandes momentos do 
futebol estadual.

O clássico Uni-grão, entre União 
e Tigrão da Vila, já levou mais de 10 mil 
pessoas ao Estádio Municipal Engenheiro 
Luthero Lopes, em Rondonópolis. União e 
Vila Aurora já protagonizaram grandes 

jogos pelo Campeonato Mato-Grossense, 
levando a cidade a ter a maior média de 
público de alguns estaduais.

Em 2007, dirigentes que já 
participaram das diretorias dos dois times, 
fundaram um terceiro time na cidade. 
Nascia o Rondonópolis Esporte Clube. 
Time que começou com o principal 
objetivo de formar jogadores nas 
categorias de base. Um dos frutos do Leão, 
foi o meia atacante Valdívia, que mais 
tarde se transferiu para o Internacional de 
Porto Alegre.

Mas logo, o que parecia uma 
fartura de opções aos torcedores da cidade, 
virou um problema aos próprios clubes. 
Aliado aos péssimos resultados, o aumento 
de times causou uma evasão nas 
arquibancadas. A média de torcedores caiu 
pra pouco mais de 500 torcedores por jogo.

Sem torcida, pouco apoio de 
patrocinadores, e com as dívidas só 

crescendo, aos poucos os t imes 
rondonopolitanos foram sentindo o golpe. 
VILA AURORA -  O primeiro a dar sinais 
de problemas, foi o Vila Aurora. Campeão 
estadual em 2005, com nomes como o 
meia Ronaldo Ortega, o goleiro Samir, e o 
atacante Moreno, o Tigrão pediu 
licenciamento do Campeonato Mato 
Grossense em 2014, alegando o acúmulo 
de dividas, principalmente trabalhistas, 
que girariam em torno de 700 mil reais, 
entre outras pendências. Fora dos 
gramados, a Sociedade Esportiva Vila 
Aurora ainda viu seu Centro de 
Treinamentos ir a leilão na justiça no ano 
passado, por conta das dívidas trabalhistas.
 Com um acordo, a diretoria ainda 
conseguiu reverter a situação, mas teve 
que se desfazer de 10% da estrutura pra 
tentar colocar em dia as contas do clube. 
Em 2016, o Tigrão poderia voltar na 
Segunda Divisão do Mato-Grossense, mas 
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Luthero Lopes vazio é uma realidade em Rondonópolis

Antes com três times competitivos, 
Rondonópolis vê queda no futebol

Problemas de gestões passadas, brigas de dirigentes e falta de dinheiro são os principais problemas de Vila Aurora, União, e Rondonópolis Esporte Clube
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 onheça algumas dicas para você conviver melhor com o seu Canimal de estimação

Família: um amigo deve levar só alegrias. Antes de levar um 
animalzinho para casa, tenha certeza de que ele não será motivo de 
discórdia e brigas. Caso contrário, todo mundo vai sofrer, principalmente 
ele.
Alimentação: um animal bem alimentado é um amigo feliz. Forneça 
alimentos apropriados, de acordo com a espécie e a idade do animal. Os 
adultos devem ser alimentados duas vezes ao dia, e os filhotes de quatro a 
seis vezes ao dia. Mantenha sempre a água limpa e fresca à disposição. 
Recolha os restos de alimentos do comedouro do animal, evitando, assim 
a proliferação de ratos, baratas e formigas.
Higiene: o cão deve ter abrigo confortável, protegido do sol, da chuva e 
do vento. Para evitar algumas doenças, recomenda-se um banho por mês. 
Já os felinos são animais muito limpos e não precisam tomar banho 
frequentemente. E lembre-se: todo proprietário deve recolher as fezes de 
seu animal nas ruas, nas calçadas e nos parques. É uma atitude de 
cidadania e obrigatória por lei.
Cuidados Médicos: seu amigo também precisa ir ao médico. Ao 
desmamar, ele deve visitar o médico veterinário para desverminar e 
receber as vacinas. Os filhotes devem ser vacinados com 2, 3 e 4 meses 
de idade, e os adultos anualmente, com vacina contra a raiva e doenças 
próprias da espécie. Providencie a vermifugação do seu animal seguindo 
as orientações veterinárias a esse respeito. E não se esqueça de levá-lo 
para fazer exercícios.
Atividades físicas: durante o passeio, utilize sempre coleira e guia. É 
segurança para o animal e para as pessoas. Se o animal for bravo, utilize 
também a focinheira e evite agressões.
Castração: o animal castrado vive melhor e fica mais dócil. Todo 
proprietário pode levar seu animal para castração, seja ele macho ou 
fêmea, de raça ou não. Assim, você contribui para diminuir a 
superpopulação de animais na cidade.
Identificação Definitiva: a aplicação do microchip é um método seguro 
de identificação definitiva no seu animal. Do tamanho de um grão de 
arroz, sua aplicação é simples e não precisa de anestesia. Por ser 
inviolável, ele garante a identificação do seu amigo caso ele se perca, ou 
seja, roubado.
Lembre-se: Maltratar um animal, por qualquer motivo, além de cruel, é 
um crime que prevê penas de prisão e multa. 
                              (Fonte: Rede de Proteção Animal)

 piracema que iniciou no dia 1° Ade outubro deste ano deve 
terminar no dia 31 de janeiro de 

2017. Neste período, os pescadores 
teriam que estar amparados pelo , seguro
que é um salário destinado à estes 
trabalhadores que ficam impedidos de 
pescar nesta época, a não ser que para 
subsistência. 

O presidente da Colônia de 
Pescadores Z-1, Antônio José da Silva, 
que sobrevive da pesca há 20 anos, 
confirma a dificuldade de receber este 
benefício. Segundo ele, somente 
naquela colônia, dos pescadores, apenas 
10% conseguiram o seguro. 
 Ele ressalta que a situação se 
repete nas 23 colônias de todo o Estado.  
“Já enfrentamos dificuldades no ano 
passado, mas neste está pior. Enquanto 
isso, e para não morrer de fome, cada um 
se vira como pode. 

Tem casos de colônia que 
ninguém ainda recebeu e o INSS fala 
que está tudo normal”, diz.  Ana Maria 
Silva que é pescadora há 12 anos diz que 
a situação está cada vez pior. Ela que tem 
três filhos diz que a pesca é a 
subsistência da família, mas estão 
dependendo de ajuda de familiares e 
amigos para não passar fome. 

“A gente fica proibido de 
pescar, mas eles não veem que 
precisamos deste dinheiro para manter. 
A piracema já está acabando e nada do 
dinheiro”, afirma.  A Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente afirmou que 
quem delibera o pagamento do seguro é 
o Instituto Nacional de Seguridade 
Social (INSS). 

Ressaltou que o Conselho 
Estadual de Pesca (Cepesca) quando 
deliberou sobre o novo período da 
piracema repassou ao INSS que 
confirmou que já estava recebendo os 
pedidos. “A competência sobre o 
pagamento não é da Sema”, afirmou a 
secretaria. 
Outro lado – Em nota o INSS informou 
que conforme a lei 10.779/2003, que 
cria o benefício de Seguro-Desemprego 
do Pescador Artesanal, a competência 
do INSS é apenas de receber, habilitar e 
processar os requerimentos de 
benefício. 

Confirmou ainda que o período 
de defeso da atividade pesqueira é 
fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis.  “A Portaria do Ibama 
48/2007 e as Instruções Normativas 
Ibama 201/2008, 12 e 13/2011, fixam o 

início do período do Defeso no Estado 
do Mato Grosso em 1º e 5 de novembro, 
conforme a região pesqueira, para 
efeitos do pagamento do Seguro-
Desemprego do Pescador Artesanal”, 
citou o INSS. O instituto disse ainda que 
já processou aproximadamente 3500 
requerimentos do Seguro-Desemprego 
do Pescador Artesanal em todo o estado 
do Mato Grosso, o que representa cerca 
de 40% do total de processos recebidos. 
Justiça Federal já havia obrigado o 
repasse - No início do mês passado, a 
Justiça Federal concedeu liminar ao 
Ministério Público Federal em Mato 
Grosso (MPF/MT) determinando que a 
União, por meio do Instituto Nacional de 
Seguridade Social (INSS), realizasse o 
pagamento do seguro-defeso aos 
pescadores artesanais do estado. 

De acordo com a ação civil 
pública proposta pelo MPF/MT, o INSS 
se recusou a considerar o período de 
defeso fixado pelo Cepesca. Para 
fundamentar a negativa, o INSS tomou 
como base uma legislação que previa a 
competência ao Ibama para fixar o 
período de defeso da atividade 
pesqueira. 

Como Instituto Ambiental não 
fixou o mesmo período considerado 
pelo Cepesca, o INSS se recusou a 
conceder o benefício aos pescadores.  O 
procurador da República, Marco 
Antônio Ghannage Barbosa apontou 
que o não pagamento do seguro-defeso 
aos pescadores, além de não garantir aos 
trabalhadores a renda necessária para a 
sobrevivência, também os colocaria em 
situação de risco já que alguns poderiam 
infringir a lei a fim de obter recursos 
extras por meio da pesca. 

Com a decisão de deferimento 
da Tutela de Urgência, proferida pelo 
juiz da 8ª Vara Federal Raphael Cazelli 
de Almeida Carvalho, o INSS terá cinco 
dias, a contar da intimação do gerente-
executivo do órgão, ocorrida em 19 de 
outubro, para começar a receber, 

ma forte chuva caiu sobre a Uregião oeste de Mato Grosso na 
tarde desta segunda-feira 

(19/12). A força da água causou 
inundação, enxurrada e muita destruição 
em Pontes e Lacerda e Vila Bela.

No Jardim Marília,  por 
exemplo, um pequeno córrego que passa 
pelo local transbordou e a água atingiu 
várias residências. 

Os moradores tiveram que 
retirar os móveis às pressas. O Corpo de 
B o m b e i r o s  e  S e c r e t a r i a s  d e  
Infraestrutura e Assistência Social 
estiveram no local para acompanhar às 
famí l ias  o fe recendo  o  dev ido  
atendimento.

U m a  g r a n d e  á r e a  n a s  
proximidades do Rio Guaporé, as 
margens da BR 174-B, também ficou 
inundada. Uma casa ficou ilhada. Parte 
do muro do Clube Recreativo 
Ponteslacerdense (Clube Cantão) cedeu. 
A água acumulou na esquina da estrutura 
que não suportou e caiu. Tijolos e 
concreto ficaram espalhados pelo 
asfalto e chegou a atingir parte a calçada, 
do outro lado da rua.

Na região da comunidade 
'Subacão', nas proximidades da Vila 
Matão, as pastagens ficaram submersas 

e vários rios transbordaram. Em Vila 
Bela, a chuva também castigou os 
moradores da comunidade Jatobá. 

O rio Capivary também 
transbordou e, segundo informações, a 

água atingiu quase 1 metro acima da 
ponte na MT 246. A estrutura não 
aguentou e foi levada pela correnteza. A 
estrada está intransitável. Ainda não 
forma registradas vítimas.

pesca era de novembro a fevereiro, o 
período de piracema deste ano foi 
alterado para os meses de outubro a 
janeiro, com base em estudos realizados 
entre dezembro de 2015 e abril de 2016 
q u e  a p o n t o u  m u d a n ç a  n o  
comportamento reprodutivo dos peixes.

processar e habilitar os requerimentos 
do seguro-defeso dos pescadores 
matogrossenses.  O descumprimento da 
decisão acarretará o pagamento de multa 
diária de R$ 1 mil. 
PIRACEMA - Diferentemente dos 
anos anteriores, quando a proibição da 

Dicas de Cuidados com seu Animal

SEM PAGAMENTO

Maioria dos pescadores ainda não
receberam o seguro defeso em MT
Aline Almeida

De acordo com a ação civil pública proposta pelo MPF/MT, o INSS se recusou a considerar o período de defeso fixado pelo Cepesca

A situação é enfrentada  nas 23 colônias de todo o Estado
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Temporal provoca enchentes e causa
estragos em Pontes e Lacerda e região
Renan Gomides
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Enchente no Jardim Marília
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qualidade administrativa.
O curso proporciona 

f o r m a ç ã o  n a s  á r e a s  d e  
adminis t ração,  economia  e  
engenharia, com foco na gestão e 
controle da produção. Dessa 
maneira, o profissional pode atuar 
em indústrias e empresas de quase 
todos os setores.

 Faculdade do Pantanal - AFAPAN,  traz mais uma 
novidade para a região o 

curso de Engenharia de Produção. 
Autorizado pelo Ministério da 
Educação (MEC) por meio da 
Portaria nº 842, de 16 de Setembro 
de 2016, o novo curso visa preparar 
profissionais capacitados para 
ingressar nesse mercado aquecido.

O curso de Engenharia de 
Produção proporciona um alto nível 
de empregabilidade, já que o 
profissional é preparado para atuar 
em diversos setores, gerenciando os 
recursos humanos, financeiros e 
materiais, visando aumentar a 
produtividade das empresas. Com 
isso, a carreira é altamente 
valorizada, já que a engenharia 
estimula o progresso, cria soluções 
e inovação.

O curso será oferecido no 
período noturno e serão abertas 100 
vagas. A oferta do curso de 
Engenharia de Produção pela 
FAPAN visa ampliar o acesso ao 
ensino superior em Cáceres, além 
de oferecer aos estudantes uma base 
s ó l i d a  d e  c o n h e c i m e n t o s ,  
competências e habilidades 

contribuindo com seus projetos de 
vida como ascensão profissional.
O curso - Com duração de cinco 
anos, o curso de Engenharia de 
Produção forma profissionais 
r e sponsáve i s  po r  p ro je t a r,  
implantar e buscar melhorias nos 
sistemas integrados de produção de 
bens e serviços. Em sua atividade, 
incorpora aos setores produtivos, 
conceitos, técnicas e ferramentas da 

oportunidade de fazer com que os 
alunos entendessem que eles 
também são importantes no processo 
de fiscalização e que podem, e 
devem, interferir em situações que 
alguém esteja praticando o que foi 
chamado de “pequenas corrupções 
do dia a dia”.

é a ausência de participação popular. 
Falou sobre o panorama da 
corrupção a nível Brasil e como esse 
processo reflete em nossa cidade. 
Citando a importância do Poder 
Legislativo Municipal quanto ao 
combate a corrupção.

O momento também foi uma 

uando falamos em corrupção Qlogo pensamos em política! E 
não é para menos. Ao 

assistirmos o noticiário, vemos uma 
série de situações que envergonham 
o nosso país. Quem nunca ouviu 

dos pais, entre muitos outros. 
N e s s a  p e r s p e c t i v a  o  

Observatório Social de Cáceres, 
vem realizando vários trabalhos com 
o  i n t u i t o  d e  p r o m o v e r  
esclarecimentos a população. Na 
semana passada o Observatório 
realizou na Escola Estadual Onze de 
Março, para as turmas do ensino 
médio, palestra falando sobre a 
corrupção, o dever que cada cidadão 
tem de fiscalizar, a missão do 
O b s e r v a t ó r i o  e  t a m b é m  a  
importância da função do  vereador.

A palestra foi ministrada 
pelo presidente do Observatório, 
Expedito Mariano  Pereira, que 
começou falando sobre o que é o 
O b s e r v a t ó r i o ,  q u a i s  s u a s  
finalidades, quem financia e quem 
pode participar. Falou sobre os 4 
programas do OS que é: Gestão 
P ú b l i c a ,  C i d a d a n i a  F i s c a l ,  
Relacionamento com parceiros e 
Prestação de Contas.

Expedito, expôs aos alunos 
que o principal motivo da corrupção 

falar em 'Mensalão' ou Operação 
Lava-Jato? Porém, muitas vezes não 
percebemos que alguns atos do 
cotidiano também não são certos. 
Alguns exemplos são: furar a fila, 
colar na prova, falsificar assinaturas 

monitoramento das aves. Nos dois 
s í t i o s  s e l e c i o n a d o s  f o r a m  
cadastradas as maiores quantidades 
de aves silvestres aquáticas, com 
2.017 no rio Araguaia e 430 no rio 
Paraguai.
Alerta e migração - O Ministério da 
A g r i c u l t u r a ,  P e c u á r i a  e  
Abastecimento (Mapa) emitiu na 
última semana um alerta sanitário, 
por tempo indeterminado, para 
intensificar as ações de defesa 
destinadas a prevenir a entrada da 
gripe aviária no país, uma vez que, a 
doença é considera uma ameaça 
permanente no mundo. Por ser livre 
da gripe aviária, o Brasil precisa 
redobrar seus esforços para proteger 
a sanidade de seus planteis de aves.

Periodicamente, o Brasil é 
visitado por milhares de aves 
silvestres que migram do Hemisfério 
Norte para o Hemisfério Sul. Dentre 
as aves que visitam o território 
brasileiro, destacam-se aquelas que 
migram com a proximidade do 
inverno. As aves migrantes vêm ao 
Brasil à procura de locais de 
invernada, em busca de alimento.

De acordo com o Mapa, o 
território brasileiro tem 20 sítios de 
monitoramento da entrada de aves 
migratórias, com vigilância ativa 
para influenza aviária e doença de 
Newcastle em aves domésticas 
residentes ao redor de 10 km desses 
locais. Nesses lugares também há 
vigilância passiva para as aves 
migratórias/silvestres.

Pelo menos 197 espécies de 
aves podem migrar. Desse total, 53% 
(104 espécies) se reproduzem no 
Brasil e 47% (93 espécies) têm sítios 
de reprodução em outros países. Para 
o Brasil migram espécies oriundas do 
Hemisfério Norte (Estados Unidos, 
Canadá e México), e países da 
América Central, bem como também 
do sul do continente (Argentina, 
Chile e Uruguai), e até mesmo da 
Antártida.

 análise envolve aves Adomésticas de subsistência 
de propriedades localizadas 

ao redor de 10 km dos sítios de 
invernada nos municípios de Cáceres 
e Araguaiana. O inquérito soro 
epidemiológico foi dividido em duas 
etapas, sendo a primeira voltada para 
o cadastramento e atualização 
cadastral de todas as propriedades e 
espécies de aves domésticas. Foi 
a p l i c a d o  q u e s t i o n á r i o  d e  
investigação epidemiológica para 
r e c o n h e c i m e n t o  d o s  
estabelecimentos de maior risco na 
área de 10 km ao redor dos sítios de 
invernada de aves migratórias.

Já a segunda etapa consiste 
na colheita de amostras de material 
das aves (sangue, suabes de traqueia e 
cloaca de cada ave). A expectativa é 
que sejam colhidas 3.825 amostras de 
diversas espécies de aves, entre 
galinhas, codornas, perus, patos, 
marrecos e gansos. O material 
coletado será enviado para análise no 
Laboratório Nacional Agropecuário 
(Lanagro), em São Paulo. 

E m  C á c e r e s ,  1 0 2  
propriedades já tiveram os dados 
atualizados, e quatro equipes do 
Indea finalizam esta semana a 
amostragem. A colheita de material 
das aves foi executada em 53 
propriedades identificadas como de 
maior risco.  Em Araguaiana, foram 
coletadas mais de 250 amostras.

Em 2008, o Indea realizou a 
atividade de reconhecimento dos 
sítios de invernadas de aves 
migratórias, percorrendo os Rios 
Cuiabá, São Lourenço, Guaporé, 
Araguaia, Teles Pires e Juruena. 
Foram identificadas 50 praias com 
presença de aves migratórias 
(Charadriiformes e Anseriformes) 
cujos resultados laboratoriais foram 
negativos para influenza aviária.

As regiões dos rios Araguaia 
e Paraguai são consideradas 
estratégicas para a prevenção e 

AÇÃO OS

Corrupção foi tema de palestra realizada pelo
Observatório Social na Escola Onze de Março

Da Redação
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Presidente do OS Expedito Mariano Pereira

NOVO  CURSO

FAPAN tem curso de Engenharia
de Produção autorizado pelo MEC
Da Redação  
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ANÁLISE
Indea realiza em Cáceres inquérito soro
epidemiológico em aves de subsistência
Assessoria/Sedec-MT 

Novo curso de Engenharia da Produção oferece 100 vagas

13º SALÁRIO
O Governo do Estado realizou ontem (20), o 
pagamento do 13º dos servidores efetivos, 
aposentados, pensionistas e exclusivamente 
comissionados e os valores foram 
creditados nas respectivas contas ao final do 
dia. De acordo com a Secretaria de Estado 
de Fazenda, o pagamento vai injetar na 
economia de Mato Grosso R$ 93,29 
milhões nesta semana que antecede o Natal. 
O cumprimento da data foi possível em 
função da entrada de recursos no caixa do 
Tesouro somada à redução de despesas que 
vem sendo realizada sistematicamente pelo 
Executivo.

POSSE
Foi realizado ontem, pelo Defensor Público 
Geral, Djalma Sabo Mendes Junior, a posse 
de 19 Defensores Públicos de Mato Grosso, 
aprovados no V concurso público  da 
Instituição. A cerimônia de posse aconteceu 
as 9 horas no salão nobre Cloves Vettorato, 
no Palácio Paiaguás. Com a posse, a 
Defensoria Pública passará a contar com 
191 Defensores Públicos. O certame, 
realizado pela Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), foi dividido em 
cinco fases, compreendendo prova escrita 
objetiva, escrita dissertativa, prova oral de 
arguição, oral de tribuna e prova de títulos.

PRÊMIO INOVAR
Com a meta de proporcionar mais agilidade 
e comodidade ao cidadão, a Diretoria de 
Veículos do Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT) lançou, em agosto 
deste ano, o projeto Licenciamento em 
Casa. Como consequência deste empenho, 
na última semana, a equipe que desenvolveu 
o projeto ganhou a terceira posição no 
Prêmio Inovar, promovido pela Secretaria 
de Estado de Gestão (Seges-MT). O  
licenciamento é realizado anualmente e o 
estado tem uma frota de quase dois milhões 
de veículos em circulação. Com essa 
metodologia, foi possível atender com 
qualidade a  demanda. O tempo para 
entrega do documento é de até três dias 
úteis. O prêmio trouxe reconhecimento e a 
valorização do trabalho dos servidores 
envolvidos.

GASTRONOMIA MATO 
GROSSENSE

A gastronomia Mato Grossense foi 
oficialmente considerada manifestação 
cultural em Mato Grosso. A aprovação da 
Lei nº 10.468/2016, de autoria do deputado 
Guilherme Maluf (PSDB), estabelece o 
Marco Referencial da Gastronomia como 
cultura no estado e a consequente sanção 
pelo governador,  publicada no Diário 
Oficial. O  objetivo da lei é dar visibilidade 
e fortalecer os modos de vida e as práticas 
alimentares das populações tradicionais, os 
saberes e também as atividades produtivas, 
comerciais, culturais, educacionais e 
artísticas, que decorrem da relação com a 
comida, a sociedade e o território.
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Com a chegada de um novo ano, 
muitas pessoas costumam fazer 
promessas e guardar dinheiro é sempre 
uma delas. Alguns planejam poupar para 
comprar uma casa, um carro ou fazer a 
tão merecida  de férias. viagem

Outros são precavidos e querem 
ter uma reserva caso aconteça algo 
inesperado e precisem de recurso com 
rapidez. Para 2017, a sugestão é esquecer 
a estratégia do dinheiro embaixo do 
colchão, e investir os seus sonhos em 
aplicações que te darão conforto, 
rentabilidade e segurança.

A solução para guardar dinheiro 
com sabedoria, é investir. Porém, essa é 
uma prática ainda pouco difundida entre 
os brasileiros, que pouco aproveitam as 
vantagens do hábito de poupar, por 
pensarem que é preciso grandes valores 
para começar. 

Não esqueça, para colher os bons 
frutos do imóvel próprio, carro ou da 
aposentaria, é preciso plantar, isto é, 
começar a investir. Para você ter uma 
ideia, guardando 100 reais por mês, em 
uma aplicação que renda 10% ao ano, em 
30 anos você terá mais de 220 mil reais! 
Agora imagine se você conseguir 
guardar um pouco mais do que isso? 

Nos dias de hoje, as instituições 
financeiras cooperativas figuram como 
uma excelente opção para você, uma vez 
que oferecem relacionamento muito 
próximo com o associado, e por isso, 
podem ajudar a escolher o investimento 
mais adequado aos seus objetivos e 
expectativas. 

Além de oferecerem ampla gama 
de produtos e serviços, com taxas e 
benefícios muitas vezes mais atrativas 
em relação aos ofertados pelas demais 
instituições financeiras, as cooperativas 
contribuem para o desenvolvimento 
l o c a l ,  n a  m e d i d a  e m  q u e  o s  
investimentos feitos pelos associados 
permanecem na região.  

Entre as diversas alternativas, a 
poupança é o investimento mais 
conhecido entre os brasileiros. Por ser 
uma aplicação simples, segura e sem 
impostos, com aplicações ou saques que 
podem ser feitos a qualquer momento, 
com quaisquer valores, é sempre uma 
excelente opção. 

Guardar dinheiro na poupança, 
coopera para você ter mais liberdade, 
além de possibilitar o planejamento e a 
realização dos seus projetos de vida no 
curto prazo de forma descomplicada. 

Para quem busca outras opções 
onde invest i r,  buscando maior  
diversificação de produtos, existem 
ótimas oportunidades, tanto para quem 
não gosta de correr riscos, quanto para 
quem prioriza a rentabilidade. 

O Sicredi – instituição financeira 
cooperativa com mais de 3,4 milhões de 

Rosane Michels - Editora
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A primeira capital de Mato Grosso,  
Vila Bela da Santíssima Trindade, oferece 
grande potencial turístico, tendo como 
destaque o rio Guaporé que corta a mesma; 
nele, além da existência de uma rica 
ictiofauna, os botos são um show à parte, os 
botos Cor de Rosa e o Cinza (Tucuxi),  além 
de  grandes cachoeiras e praias 
paradisíacas. No cento da cidade, estão às 
ruínas de uma catedral do período colonial, 
agora foi também reinaugurado o Palácio 
dos Capitães-Gerais, além do Museu 
Histórico e Arqueológico Joaquim Marcelo 
Profeta Cruz. As ruínas caracterizam um 
símbolo da cidade e constitui o marco de 
uma história que começa em 1752, a cidade 
em questão está situada na mesorregião, 
Sudoeste Mato-Grossense, distando da 
capital Cuiabá em 540 km.

Hoje, 19 de dezembro de 2016, a 
cidade estará em festa, pois acontecerá um 
evento  impar na vida dos cidadãos   
vilabelense, momento em que, serão 
diplomados, o  prefeito e vice e os 
respectivos vereadores e suplentes.

A cidade vem ganhando destaque, 
por sua importância ao Estado de Mato 
Grosso, não apenas por ter sido a primeira 
capital; como também pela questão 
fronteiriça com a Bolívia.  

Tanto é verdade, que alguns gestores 
públicos já estão mobilizando, no sentido de 
criar mecanismos que possam alavancar o 
crescimento econômico daquela região tão 
esquecida ao longo dos anos.

Uma das ações propositivas partiu 
do deputado federal Ezequiel Fonseca (PP-
MT), que em março deste ano, mais 
precisamente nos dias 18, 19 e 20, 
participando da agenda cultural em 
comemoração aos 264 de Vila Bela da 
Santíssima Trindade e instalação 
temporária da sede do Governo do Estado e 
ALMT.

Momento em que o mesmo, 
anunciou investimentos de 5,7 milhões do 
projeto Rota do Peixe, parte do recurso é 
proveniente de emenda individual do 
deputado, no valor de R$ 2 milhões, R$ 500 
mil do Ministério da Integração e R$ 5 
milhões de reforço de dotação, um trabalho 
realizado por Ezequiel junto ao Relator 
Geral da União deputado  Barros Ricardo
(PP-PR).

Hoje estarão sendo diplomados: o 
prefeito eleito Wagner Vicente da Silveira 
(PV), eleito com 4.781 votos, representando 
61,44% dos votos validos, além dos 
vereadores e seus respectivos suplentes.

Em nome dos onze vereadores 
eleitos, vou declinar o nome do meu amigo, 
Juarez Nava (PSDB), obteve 254 votos 
representando 3,20% dos votos validos. 

Vou tecer algumas palavras, não 
apenas para homenagear o vereador eleito 
Juarez Nava, mais do que isso, o grande 
homem, excelente pai de família. 

Trazendo arraigo em sim, um 
sentimento de amor ao próximo, sempre 
esteve à frente das causas sociais, 
batalhando incansavelmente em prol dos 
menos favorecidos pela sorte, os 
expropriados do capital, por essa e por 
outras, ele foi merecedor dessa votação 
expressiva para sua cidade.
Parabéns a todos os eleitos!

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

 
Professor Licio Antonio Malheiros é 
g e ó g r a f o  
(liciomalheiros@yahoo.com.br) 

associados e atuação em 20 estados 
brasileiros –, por exemplo, oferece como 
excelente opção as aplicações pré-
fixadas. 

Ou seja, no momento em que 
você investe, já sabe exatamente quanto 
vai receber quando resgatar o seu 
dinheiro, visto que a taxa é definida no 
momento da contratação e não se altera 
independente de variações que ocorram 
no mercado. 

Com a perspectiva de queda da 
taxa de juros da economia, a Selic, 
investir em uma aplicação pré-fixada 
pode ser uma boa alternativa de garantir 
rentabilidade elevada ao longo de 2017.

O u t r a  e x c e l e n t e  o p ç ã o  
disponibilizada pelo Sicredi para seus 
associados, são os fundos de renda fixa.

Com valores a partir de R$ 100 
você já tem acesso a esta modalidade de 
investimento, que em outras instituições 
são ofertadas apenas a grandes 
investidores.

Esta opção é indicada para quem 
busca juntar os benefícios da segurança e 
da rentabilidade diária, com o acesso as 
melhores alternativas do mercado de 
capitais, por um baixo custo. Este custo 
menor reflete no seu bolso, visto que, 
quanto menores os custos cobrados pela 
instituição no fundo, melhor tende a ser a 
sua rentabilidade.

Para quem já investe, alguns 
mitos  devem ser  esclarecidos ,  
especialmente em relação à declaração 
do Imposto de Renda (IR). Um dos mais 
comuns é acreditar que o resgate dos 
investimentos, no final do ano, evitará 
que o valor conste na declaração de IR, o 
que não é verdade. 

Segundo a Receita Federal, é 
obrigação do contribuinte declarar todas 
as aplicações financeiras que teve no 
decorrer do ano. 

2017 está chegando e guardar 
dinheiro não precisa ficar só na 
promessa. Investir é sempre a melhor 
opção para tornar realidade essa meta de 
Ano Novo e ainda traz recompensas 
financeiras positivas no futuro, para você 
e, também, para toda a sua comunidade.

Pois, no Sicredi, ao mesmo 
tempo em que os objetivos comuns dos 
associados são alcançados e suas 
necessidades atendidas, a comunidade é 
beneficiada com o desenvolvimento 
local, promovido pela geração de valor 
econômico, social e ambiental de uma 
das 119 Cooperativas de Crédito filiadas 
ao Sicredi.
 
*******************************

Por Felipe de Oliveira Azevedo, 
gerente de Produtos de Investimento 
do Banco Cooperativo Sicredi

Investir é palavra-chave para 2017Diplomação 2016, Vila Bela 
da Santíssima Trindade!
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AÇÃO OS

Corrupção foi tema de palestra realizada pelo
Observatório Social na Escola Onze de Março

Em mais uma ação o Observatório Social de Cáceres enfoca 
a construção de uma política participativa dos cidadãos como meio 
do acompanhamento e participação da gestão pública estimulando a 
sociedade ao exercício da cidadania. E nesse intuito ministrou 
palestra a alunos da Escola Onze de Março abordando um dos temas 
mais fomentados nos dias de hoje  a "Corrupção". Página 03

Palestra foi ministrada para alunos do Ensino Médio
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ANÁLISE

Indea realiza em Cáceres inquérito soro
epidemiológico em aves de subsistência

O Instituto de Defesa 
Agropecuária do Estado de Mato 
Grosso (Indea-MT) iniciou, em 
agosto deste ano, as ações para o 
p r i m e i r o  i n q u é r i t o  s o r o  
epidemiológico para influenza 
aviária e doença de Newcastle, em 
Mato Grosso. Página 03

Em Cáceres, 102 propriedades  tiveram  dados atualizados e a coleta de material 
das aves foi executada em 53 propriedades identificadas como de maior risco

 

Foto: Indea-MT

SEM PAGAMENTO

Maioria dos pescadores ainda não receberam o seguro defeso em MT
A pouco mais de um mês para terminar o período de defeso da 

piracema nos rios de Mato Grosso, mais da metade dos pescadores do 
Estado ainda não conseguiu receber o seguro-defeso. Como ocorreu 
no ano passado, os pescadores estão sofrendo com a demora do 
pagamento. No Estado, aproximadamente 10 mil pescadores 
necessitam do benefício. Página 04
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Mais da metade dos pescadores não receberam o seguro

Página 04

FORTES CHUVAS

Temporal provoca enchentes e causa
estragos em Pontes e Lacerda e região

Página 04
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Rio Capivary
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Investir é palavra-chave para 2017
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Café da 
      Manhã
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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
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A Lua entra em sua fase 
Minguante  em Virgem 
indicando dias de energia 
vital baixa e necessidade de 
diminuir o movimento de sua 
rotina, especialmente a de 
trabalho, que esteve muito 

intensa. Não comece nada neste momento, 
apenas dê continuidade ao que já iniciou. 
Tome alguns cuidados com a saúde.

Esotérico

A lua entra em sua fase 
Minguante em Virgem 
indicando dias de diminuição 
da energia vital e necessidade 
de distanciamento da vida 
social. Prefira estar junto de 

seu amor ou de amigos mais próximos. Sua 
criatividade pode não estar em sua melhor 
performance. Aproxime-se mais de seus 
filhos, caso os tenha.

A lua entra em sua fase 
Minguante em Virgem 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
necessidade de isolamento e 
distanciamento de pessoas e 
situações vazias. O momento 

envolve introspecção e necessidade de 
contato com os seus. Um de seus pais pode 
estar passando por um momento de 
fragilidade. Aproxime-se dele. 

A lua entra em sua fase 
Minguante em Virgem 
indicando dias de finalização 
de uma negociação que pode 
envolver um contrato de 

trabalho. Você estará mais fechado e 
introspectivo, no entanto, mais racional e 
estratégico. O momento pede puxada de 
freio e diminuição da ansiedade e 
impulsividade.

A lua entra em sua fase 
Minguante em Virgem 
indicando a necessidade de 
conter gastos desnecessários. 
O momento pode envolver a 
finalização de um projeto que 

envolva o aumento de seus rendimentos. 
Procure não se deixar seduzir pelo 
consumo, pois os tempos são de economia. 
Não comece nada agora.

A lua entra em sua fase 
Minguan te  em Vi rgem 
indicando dias de fechamento 
de processos e situações que 
envolvam seus projetos 
profissionais e planos de 

carreira. O momento pode envolver a 
aprovação de um projeto que vem se 
dedicando há algum tempo e que será 
colocado em prática em algumas semanas.

A lua entra em sua fase 
Minguante  em Virgem 
indicando dias de energia 
v i t a l  m a i s  b a i x a  e  
distanciamento de atividades 
que envolvem projetos de 

médio prazo. Uma viagem pode ser 
planejada ou marcada, mas será realizada 
daqui algumas semanas. O momento é bom 
para a meditação e maior contato com o 
Sagrado.

A lua entra em sua fase 
M i n g u a n t e  e m  Vi rg e m  
deixando você mais fechado e 
voltado para os sentimentos 
mais profundos. O momento 
pode envolver certa carência e 

percepção mais aprofundada de suas 
verdadeiras necessidades emocionais. Uma 
negociação, envolvendo uma sociedade ou 
parceria financeira, pode terminar.

A lua entra em sua fase 
Minguante  em Virgem 
indicando dias de maior 
r e c o l h i m e n t o  e  
distanciamento da vida social 
vazia. O momento pode 

envolver uma forte necessidade de estar 
perto de pessoas de sua intimidade. A 
negociação de uma sociedade ou parceria 
comercial pode ser finalizada.

A lua entra em sua fase 
Minguante em Virgem e o 
momento pede economia de 
energia, pois seu campo está 
mais baixo e permeável. O 
momento pode envolver a 

necessidade de maior contato com seu 
mundo emocional, especialmente com o 
passado, que deve ser deixado para trás. 
Dias de reclusão.

A lua entra em sua fase 
M i n g u a n t e  e m  Vi rg e m  
indicando dias de finalização 
de projetos que envolvam uma 
equipe. O momento é bom 
para  aparar  ares tas  de  
contratos, especialmente se 

estiver envolvido com grandes empresas, 
clubes ou instituições. Procure distanciar-se 
dos compromissos sociais que não levam a 
nada.

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

A lua entra em sua fase 
Minguante em seu signo 
indicando dias de energia 
vital mais baixa e necessidade 
de distanciamento da vida 
social. Você estará mais 

fechado e voltado para si mesmo. O 
momento pede economia de energia, 
aproximação das pessoas de sua intimidade 
e distanciamento dos problemas. Preserve-
se.

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

Nosso destaque Vip de hoje é endereçado a todos 
que levaram felicidade, amor, dedicação as 
crianças do Centro Espírita Fabiano em Cristo, 
que receberam com muita alegria o Papai Noel. 
Um trabalho digno de registro e aplausos.

A imprensa cacerense está em festa para homenagear o 
companheiro de longas jornadas Chuenlay Marques do 
Jornal Oeste, mais conhecido como Gonzaga que festeja 
mais um ano de vida. Nosso brinde com votos de 
felicidades e muita saúde nesse novo ano. 

Festejar 31 anos de vida conjugal requer 
companheirismo, respeito, cumplicidade, amor, 
amizade e saber conviver com as diferenças e 
problemas. Hoje as estrelas da nossa High 
Society são vocês  Gilda Moreira e Gilmar 
Assunção, que celebram nesta data Bodas de 
Nácar. Que esse exemplo de união continue para 
sempre com muito amor. Felicidades hoje e 
sempre.  Feliz Aniversário de Casamento!

Marcou mais um 
golaço no placar 
da existência o 
n o s s o  q u e r i d o  
amigo Antônio  
C o s t a ,  
carinhosamente 
conhecido como 
Toninho. Que Deus 
lhe abençoe com 
muitos anos de 
vida. Parabéns!


