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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em Touro indicando um dia de 
m o v i m e n t o  i n t e n s o ,  
especialmente se estiver 
e n v o l v i d o  c o m  a  

comunicação e publicações. Um projeto ou 
contrato pode passar por algumas 
mudanças significativas. Dia ótimo para 
leitura e estudos. 

A Lua entra em Leão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento e 
mudanças relacionadas a 

seus ganhos. O momento pode estar 
relacionado com o pagamento de uma 
dívida e/ou a negociação de um novo 
projeto ou acordo que envolva o aumento 
de suas rendas.

A Lua entra em Leão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 
intenso ao seu coração. Um 
romance pode mexer mais 

intensamente com você, trazendo a 
possibilidade de mudanças radicais à sua 
vida. Se estiver querendo aumentar a 
família, este é o melhor momento.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano 
em seu signo indicando um 
dia de movimento intenso em 
sua vida doméstica e familiar. 
O momento pode estar 

relacionado com o início de uma reforma ou 
negociação de compra ou venda de um 
imóvel. Dia ótimo para atividades 
domésticas.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia de movimento 
intenso e mudanças em 

projetos, pessoais e profissionais em 
andamento. Você estará agitado e 
dinâmico, mais voltado para novas 
soluções para antigos problemas. Ótimo 
momento para o prazer e diversão.

A Lua entra em Leão e 
recebe um tenso aspecto de 
Urano em Touro indicando 
um dia intenso de emoções à 
flor da pele. O momento 

pode estar relacionado a uma forte 
necessidade de intimidade e de 
distanciar-se de pessoas vazias. 
Atividades que unam mente e corpo, 
podem ajudar no equilíbrio emocional.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento em projetos de 

médio prazo, especialmente os que 
envo lvem pessoas  e  empresas  
estrangeiras. O momento pode estar 
relacionado a publicações e/ou uma 
viagem, que pode ser marcada ou 
realizada.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
acordos  e  negoc iações  

financeiras envolvendo uma sociedade 
ou parceria e uma grande soma de 
dinheiro. No entanto, os investimentos e 
os passos dados, devem ser bastante 
estudados, pois há risco de perdas.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento intenso na vida 
social e aproximação de novos 

amigos. O momento pode estar 
relacionado com um convite para que 
você faça parte de uma sociedade ou 
parceria para o desenvolvimento de um 
projeto inovador. 

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento intenso na vida 
social e aproximação de 

amigos. O dia pode envolver um 
importante contato comercial com uma 
grande empresa, clube e instituição, que 
promoverá algumas mudanças em sua 
vida.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento e mudanças em 
projetos profissionais e planos 

de negócios. O momento pode estar 
relacionado a um novo e diferente 
projeto, que chega já promovendo 
algumas mudanças em sua carreira.

A Lua entra em Leão e recebe 
um tenso aspecto de Urano em 
Touro indicando um dia 
intenso de novidades e 

mudanças, especialmente no trabalho. O 
momento pode estar relacionado com um 
novo projeto ou emprego, que trará as 
mudanças necessárias à sua rotina. Dia 
ótimo para cuidar da saúde.

O ponto do encontro da família cacerense neste fim de semana é o 
tradicional Arraiá Correa que promete esquentar as noites  com muita 
música e diversão. Fica a dica, vale conferir.

Forte abraço ao médico e escritor Manoel Campos 
Neto, que brinda com os amigos mais um 
aniversário.Felicidades hoje e sempre, é o que eu lhe 
desejo nesse dia especial, e que a alegria esteja 
sempre presente em seu viver!

Registramos a passagem do natalício da colunável 
Carolina Sampaio de Oliveira. Que você celebre 
com muita alegria e encha o coração de gratidão e 
esperança para viver mais um ano de vida.  Desejo 
toda  felicidade do mundo, muito amor, sucesso e 
saúde. Você merece tudo de bom que acontecer, 
pois é uma pessoa especial. Feliz Aniversário!

Feliz aniversário a Denise Cristina Arruda Amorim 
que completa mais um ano de vida. Que seu dia seja 
repleto de luz e paz. Que as pessoas queridas 
estejam com você e que o amor invada seu coração! 
Desejo que seu aniversário lhe traga uma 
felicidade imensa e que você possa realizar todos 
seus desejos nessa nova etapa de vida. Parabéns!

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

Celebrando data nova e recebendo os calorosos abraços dos amigos e 
familiares Carlos Mario Mesquita Garcia. Que Deus derrame infinitas 
benção de saúde e felicidades. Que os anos futuros sejam de harmonia e 
amor. Na foto com a esposa Maria.
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contato direto com a 
natureza. Coincidentemente 
estamos na temporada ideal, os 
meses de junho e julho, quando se 
formam imensas praias nos rios 
Araguaia e Garças, nas demais 
épocas, a região reserva hotéis, 
pousadas ,  ho te l  f azenda ,  
cachoeiras e águas termais como 
roteiros.

A principal porta de 
entrada do Araguaia, a cidade de 
Barra do Garças, com 60 mil 
habitantes, é a que oferece o 
maior número de opções para o 
turista que quer “fugir” das cinco 
noites de folia que acontecerão às 

e existe uma marca do 
n o s s o  p a í s  é  s u a  Sdiversidade natural e para 

se ter uma ideia, somente o Mato 
Grosso conserva três biomas: 
Amazônia, Cerrado e Pantanal, 
sendo o único estado a ter esse 
privilégio! Por isso, você deve 
considerar incluí-lo em seu 
roteiro de férias e se surpreender 
com turismo no Mato Grosso. 
São muitos os motivos que fazem 
dessa parte do Brasil uma região 
especial. 

O estado oferece opções 
variadas, que agradam a todos os 
tipos de viajantes, que podem 

explorar a história e a 
gastronomia, além de aproveitar 
o ecoturismo e a aventura em seu 
interior. Nesta edição vamos 
focar um roteiro especial, para os 
turistas, que queiram fugir do 
agito das grande metrópoles e, ou, 
a rotina diária, aproveitando as 
férias de trabalho, se possível 
conciliando com as  escolares dos 
filhos, a busca um pouco de 
sossego. 

Trata-se da região do Vale 
do Araguaia, um paraíso especial, 
pra ninguém se arrepender. A 
maioria das cidades oferece 
opções que levam a paz e o 

cidade possui uma rede 
hoteleira estruturada, mas o 
sossego pode ser encontrado em 
duas pousadas distantes do setor 
central, localizadas na zona rural, 
uma na BR-070,  sentido Cuiabá, 
e a outra na MT-100, sentindo 
Araguaiana.

A distância dos dois locais 
praticamente se equivale, 43 e 45 
km,  respec t ivamente .  Às  
margens da BR-070, o turista irá 
desfrutar de belas cachoeiras e na 
MT-100, de piscinas e uma vista 
panorâmica do rio Araguaia. 
Outra opção, só em Goiás, a 27 
km de Barra do Garças, é uma 
pousada termal, com piscinas 
naturais com até 45 graus. Os 
preços para quem deseja  
hospedar variam entre R$ 160 a 
R$ 300 reais, conforme o 
apartamento, incluído o café da 
manhã. O cardápio é variado e 
varia entre R$ 48 a 72 reais, 
segundo a empresária Ivani 
Cazelli, proprietária de uma às 
margens do Araguaia.

Na cidade, os turistas 
terão uma série de opções em 
hotéis localizado, porém os 
principais atrativos são o Parque 
das  Águas Quentes ,  com 
piscinas, bar molhado, rio da 
preguiça, sauna, toboágua, 
restaurante com área verde, com 
funcionamento é das 8h00 às 
20h00. Outra opção é cachoeira 
da usina (as demais cachoeiras 
estão no Parque Estadual da Serra 
Azul, interditado pela Justiça), 
localizado nas encostas da Serra 
Azul, com área verde, cachoeira e 
piscina natural.

Na região, as pacatas 
cidades de Nova Xavantina, 
Novo São Joaquim e Cocalinho, 
num raio de 200 km de Barra do 
Garças, também oferecem 
opções para o turista que quer 
curtir o bucólico clima na Santa 
Mãe Natureza.  Em Nova 
Xavantina, um hotel fazenda com 
vista para o rio das Mortes é um 
verdadeiro recanto de paz e 
sossego. 

Distante cerca de 10 km 
do centro, o hotel oferece um 

cardápio com preços 
variados e diária para o casal, 
cerca de R$ 180 reais.

Em Novo São Joaquim, a 
principal atração é a Cachoeira da 
Fumaça, no rio das Mortes. No 
pequeno distrito, que leva o 
mesmo nome, existe pousada 
com diária de R$ 100 e 
alimentação a R$ 20 por pessoa. 
Em Cocalinho, a exuberância das 
grutas desperta à atenção dos 
turistas. Um delas está localizado 
entre o rio das Mortes e as 
mineradoras de Calcário, a três 
quilômetros da MT-326. 

Outra é  São Félix o 
Araguaia, que oferece praias de 
beleza indescritível e uma fauna e 
f l o r a  a l é m  d e  q u a l q u e r  
imaginação. A pesca amadora 
esportiva é favorecida pela 
riqueza de espécies durante quase 
todo ano. 

No meio do ano é  
realizado o Festival de Pesca, 
juntamente com o Festival de 
Praia, quando muitos turistas 
aproveitam para conhecer outros 
pontos turísticos do município. 
Outro fator que atrai os visitantes, 
é que São Félix é a Ilha do 
Bananal, a maior ilha fluvial do 
mundo, habitat de grandes 
raridades ecológicas.

Nas demais cidades da 
região, Luciara e Santana 
Terezinha, as opções são as belas 
praias do rio Araguaia, porém, 
nesta época do ano, devido às 
cheias do rio, estão encobertas 
pelas águas, que baixam entre os 
meses de maio, junho e julho, 
formando imensos bancos de 
areia. Por ser o principal polo 
econômico e turístico da região, 
Barra do Garças sempre recebe 
um número maior de turistas em 
relação às cidades vizinhas.

No primeiro trimestre do 
ano, a atração principal do 
turismo do Araguaia é o carnaval 
de Barra do Garças, que se 
solidificou nos últimos anos com 
uma excelente programação e um 
grande número de foliões, 
pessoas vindas de várias regiões 
do país.

ARAGUAIA

Conhecendo o paradisíaco
Rio das Araras Vermelhas

Editoria
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entre 15 e 29 anos, foram 
mortos. Já em 2016, esse número foi 
de 516 jovens, na mesma faixa 
etária.

O estudo também apresenta 
o número de pessoas declaradas 
negras, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), que foram assassinadas. Em 
Mato Grosso, a cada 100 mil 
habitantes, 38,5 negros foram 
vítimas de homicídio. Em 2016 essa 
taxa foi maior, de 42,3 negros 
assassinados para cada 100 mil 
habitantes.

O alto índice de pessoas 
negras assassinadas também é 
observada em nível nacional. De 
acordo com o Ipea, o levantamento, 
ao destrinchar as informações e 
apresentar particularidades dos 
casos de homicídios, visa contribuir 
para o desenvolvimentos de políticas 
de segurança que, de forma 
preventiva, possa conter o aumento 

Inclusive, os números do 
Atlas são maiores dos que os 
apresentados no Anuário da 
Violência, que também já foi 
divulgado este ano, e que é 
elaborado com base nos dados 
apresentados pelas secretarias de 
Segurança Pública dos estados.

Entretanto, a diferença entre 
os dados é justificada pelo objetivo 
específico de cada registro. 
Segurança pública e Saúde contam 
com metodologias distintas para 
contabilização das mortes, pois os 
sistemas de informação servem a 
propósitos distintos.

Para o sistema de segurança 
pública e justiça criminal importa 
saber se houve ou não um crime e 
tipificá-lo de acordo com a categoria 
penal correta, ao passo que para a 
saúde importam as informações de 
cunho epidemiológico relacionadas 
ao perfil da vítima e em que contexto 
morreu.

e s t a d o  e ,  n a  d é c a d a  
levantada anteriormente, de 2006 a 
2016, que corresponde a um 
aumento de 13,8%. 

Em 2016, 1.180 pessoas 
foram assassinadas no estado. Os 
dados revelam um aumento da 
violência em todo país, sendo que 
nos estados do Norte e do Nordeste 
os índices são alarmantes.

D e  a c o r d o  c o m  o  
levantamento, em 2017, 35.783 
jovens foram assassinados no Brasil. 
Esse número representa uma taxa de 
69,9 homicídios para cada 100 mil 
jovens no país. A taxa é a maior dos 
últimos dez anos.

O s  d a d o s  n a c i o n a i s  
consideram que os homicídios foram 
a causa de 51,8% dos óbitos de 
jovens de 15 a 19 anos; de 49,4% 
para pessoas de 20 a 24; e de 38,6% 
das mortes de jovens de 25 a 29 anos. 
Em Mato Grosso, os dados apontam 
que, em 2017, 432 jovens, com idade 

 número de assassinatos em 
Mato Grosso aumentou O24% em dez anos, entre 

2007 e 2017, segundo dados do Altas 
da Violência, divulgado anteontem,  
(5). O levantamento é feito pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea) e pelo Fórum 
Brasileiro de Segurança Pública 
(FBS), com base no Sistema de 
Informações sobre Mortalidade, do 
Ministério da Saúde.

Ao todo, em 2017 foram 
registrados 1.102 homicídios no 

ATLAS DA VIOLÊNCIA

Crimes de morte registram
 aumento de 24% no Estado

Em Mato Grosso, os dados apontam que, em 2017, 432 jovens entre 15 e 29 anos, foram mortos. Já em 2016, esse número foi de 516 jovens, na mesma faixa etária

G1/MT c/ Redação

Em 2017 foram registrados 1.102 homicídios em Mato Grosso   

Foto: Arquivo
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m a t o - g r o s s e n s e  p e l o  
Operário Várzea-grandense.

Jogadores como os volantes 
Passarinho (ex-Dom Bosco), Natan 
(ex-Sinop) e o atacante Eduardo 
Romarinho (ex-Poconé) estão no 
radar  do Cacerense  para  a  
Segundona. A estreia da equipe será 
no dia 6 de julho, contra o Poconé, no 
estádio Geraldão e espera-se que seja 
no embalo da marchinha Avante 
Cacerense do musico editor do 
C o r r e i o  C a c e r e n s e  L o r d e  
Dannyelvis, (youtube) como grito de 
guerra da Fera.

Cuiabá em 2013 e que estava 
no Paranavaí(PR) e o meia Ramon 
Osni de 31 anos, que surgiu como 
promessa do Atlético-MG, jogou no 
Flamengo, Corinthians e CSKA da 
Rússia. Nos últimos anos ele atuou 
no futebol do Distrito Federal.

“O time está sendo montado 
com o intuito de fazer um bom 
campeonato e subir. Estamos 
conversando com alguns outros 
jogadores que disputaram o estadual 
para somar na busca pelo acesso”, 
disse o Gerente de Futebol, Marcelo 
Galiano, que foi vice-campeão 

São eles os goleiros Naldo 
(ex-CEOV) e Elias (Cuiabá), os 
zagueiros Lucão (ex-Cuiabá) e Odail 
Júnior (ex-CEOV), os volantes 
Peixinho (ex-CEOV) e Erick (ex-
CEOV) e o atacante Eltinho (ex-
CEOV). Para o ataque, Lolô (ex-
Juara), Roger e Kaique estão 
confirmados, todos com passagens 
pelo Cacerense em temporadas 
anteriores.

Mais duas contratações de 
jogadores experientes foram 
confirmadas pela diretoria, o lateral-
esquerdo Fabinho de 35 anos, 
campeão mato-grossense pelo 

A equipe do Cacerense Esporte 
Clube está sendo montada para a 
disputa da Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-grossense 2019 e 
já na próxima segunda-feira(10), o 
elenco se apresentará na cidade de 
Cáceres para o início das atividades, 
que serão realizadas no estádio 
Gera ldão ,  in te rca ladas  com 
trabalhos em uma academia de 
musculação da cidade.

A primeira iniciativa tomada 
pela diretoria, no comando do 
Gerente de Futebol, Marcelo 
Galiano, foi a contratação do técnico 
Odil Soares, que trabalhou no 

Luverdense e levou o União 
para a semifinal do Campeonato 
M a t o - g r o s s e n s e  d e s t e  a n o ,  
garantindo a vaga do Colorado para a 
Série D do Brasileiro em 2020.

O elenco será uma mescla de 
jogadores experientes e jovens já 
conhecidos do futebol mato-
grossense, além de contratações 
pontuais de outros cenários. Alguns 
jogadores apalavrados para o elenco 
da Fera da Fronteira estão vindo do 
Clube Esportivo Operário Várzea-
grandense e do Cuiabá Esporte 
Clube, além de outros da região 
pantaneira. 

esta sexta-feira (7) terá 
início a fase de Jogos NEscolares da Juventudes na 

região Oeste, que será realizada em 
Cáceres e contará com a participação 
de 35 escolas dos municípios de 
Araputanga, Curvelândia, Lambari 
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Poconé, 
São José dos Quatro Marcos e 
Várzea Grande.

Com equipes masculinas e 
femininas em todas as modalidades, 
nas categorias A e B, Cáceres é a 
cidade com maior pluralidade de 
escolas classificadas para a 
competição. O município será 
representado por uma escola 
particular, 9 escolas estaduais e uma 

federal, sendo a última o 
Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT/Cáceres).

Para a realização dos Jogos 
Escolares da Juventude, a Secretaria 
de Estado de Cultura, Esportes e 
Lazer, conta com a parceria da 
Secretaria de Estado de Educação  e 
do município-sede. “Vamos iniciar a 
quinta fase regional. Até a primeira 
quinzena de julho, os Jogos 
prosseguem em outras cinco regiões 
esportivas. 

Temos muito a agradecer 
aos municípios que se dispõem a 
sediar a competição, pela parceria e 
pelo comprometimento com o 
esporte”, expõe o secretário adjunto 

de Esporte e Lazer da Secel, 
Jefferson Carvalho Neves. 

A  premiação das escolas 
campeãs aconteceu ontem, 5, 
marcando o encerramento dos Jogos 
Escolares da Juventude na região 
Sul/Sudeste, após sete dias de 
disputas entre mais de 600 
estudantes da categoria A, com idade 
entre 15 e 17 anos, nas modalidades 
coletivas de basquetebol, futsal, 
handebol e voleibol.

O  e v e n t o  r e u n i u  e m  
Poxoréu, município-sede dessa fase 
regional, mais de 800 participantes 
das delegações de 16 municípios, 
com 35 diferentes escolas públicas e 
particulares da região. As escolas 
campeãs avançam para a fase 
estadual que ocorrerá nos meses de 
julho, agosto e setembro.

Além de mostrar suas 
habilidades esportivas, os jovens 
atletas passam por experiências que 
possibilitam crescimento pessoal e 
integração durante os Jogos 
Escolares. O refeitório vira um 
centro de aproximação entre as 
equipes, oferecendo apresentações 
culturais e práticas de vivência do 
esporte por pessoas deficientes, 
como basquete em cadeiras de rodas 
e futebol de cegos.  

Técnicos e árbitros também 
são orientados a não valorizar 
somente os acertos e a levar 
aprendizado mesmo nos momentos 
em que as punições pelas regras do 
esporte sejam imprescindíveis.

FERA EM CAMPO

Cacerense articula plantel
forte há um mês da estréia

Após  trégua,  Fera vem com tudo decidido a voltar à elite do futebol  estadual, onde foi campeão em 2007 , armando um pelotão de craques

O.E c/ Redação

Técnico Odil Soares chega para comandar a nova Fera da Fronteira   

QUINTA FASE

Cáceres abre hoje etapa regional
dos Jogos Escolares da Juventude
Secel/MT c/ Redação

Foto: Assessoria

Araguaia tem sido um dos destaques dos Jogos Escolares da Juventudes   

Foto: Assessoria

FIPE-INSCRIÇÕES

CAPETALIZAÇÃO

PÍFIA, PIFOU!

ATENÇÃO: TESTANDO!

SAÚDE/CONFERÊNCIA

A organ ização  do  38º  Fes t iva l  
Internacional de Pesca Esportiva de 
Cáceres abriu as inscrições no site as 
competições para a Pesca Embarcada, 
Pesca de Canoas, Pesca Infanto-juvenil (6 
a 12 anos), Pesca Sênior (acima de 60 
anos) e Pesca PcD. As competições 
acontecerão no fim de semana do evento, 
que acontece nos dias 10 a 14 de julho. As 
competições devem levar ao Rio Paraguai 
centenas de amantes do esporte.

O sistema de capitalização, previsto na 
reforma da Previdência apresentada pelo 
governo falhou em 60% dos países que o 
adotaram, de acordo com estudo publicado 
no ano passado pela Organização 
I n t e r n a c i o n a l  d o  Tr a b a l h o .  N a  
capitalização, o trabalhador faz a própria 
poupança para sua aposentadoria. Entre 
1981 e 2014, 30 países modificaram seu 
sistema para adotá-la, segundo o estudo. 
Até o ano passado, 18 desses países já 
haviam feito uma nova reforma, 
revertendo ao menos em parte as 
mudanças.

Os 18 países que tentaram a capitalização, 
mas fizeram novas reformas, foram: 
Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, 
Nicarágua, Bulgária, Cazaquistão, 
Croácia, Eslováquia, Estônia, Hungria, 
Letônia, Lituânia, Macedônia, Polônia, 
República Tcheca, Romênia e Rússia. Os 
demais foram: Colômbia, Chile, Peru, 
Uruguai, México, El Salvador, Costa Rica, 
Repúbl ica  Dominicana,  Panamá,  
Armênia, Nigéria e Gana. No Brasil seria 
diferente? Compensaria arriscar depois de 
tantas falhas?

O Tribunal Regional Eleitoral do Mato 
Grosso concluiu sua participação no 6º 
Simulado Nacional de Hardware, 
organizado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral. O evento consiste em simular 
uma Consulta Popular Federal, onde o 
objetivo é testar e identificar falhas nas 
urnas eletrônicas e sistemas eleitorais. Em 
resumo, foram utilizadas 373 urnas do 
TRE-MT, que correspondem a 4% do total 
do parque de urnas. Seria bom que os 
eleitores também, após a testagem dos seus 
representantes nascâmaras municipais e 
prefeituras, identificassem as falhas e 
despachassem os que não fizeram jus aos 
mandatos.

O conselho municipal de saúde em 
parceria com a secretaria municipal de 
saúde do municio de Pontes e Lacerda, 
promove nesta sexta feira, 7, nas 
dependências do Rotary Club local,  a 6° 
Conferência Municipal de Saúde, onde 
serão abordados diversos temas, tais como 
: Saúde mental, Saúde como direito e 
Consolidação do SUS. O evento acontece 
das 7h00 às 17h00 com entrada franqueada 
à população e visa  orientar sobre os 
direitos de saúde básica, procurando 
também pontos para melhorar o 
atendimento da saúde para o municio e 
região. 

O Papa afirma que a resposta não é 
abandonar quem sofre, somos todos mais 
sozinhos e mais frágeis, pontua Sua 
Santidade num tuíte na conta @Pontifex,: 
“a eutanásia e o suicídio assistido são uma 
derrota para todos. A resposta a que somos 
chamados é nunca abandonar aqueles que 
sofrem, não desistir, mas cuidar e amar para 
restaurar a esperança,” com o pensamento e 
a oração voltados para Noa Pothoven, a 
jovem holandesa de dezessete anos que 
escolheu morrer, domingo passado, 2 de 
junho, assistida por médicos especializados 
em suicídio assistido. 

Na esteira de seus predecessores, o 
Papa Francisco evocou muitas vezes, e com 
veemência, o respeito à vida desde a 
concepção até a morte natural. Em 
particular, em relação à eutanásia e ao 
suicídio assistido, disse que “são graves 
ameaças para as famílias no mundo inteiro”. 
Enquanto “sua prática é legal em muitos 
Estados, a Igreja a contrasta firmemente” e 
“sente o dever de ajudar as famílias que 
cuidam” de seus entes queridos quer 
doentes, quer anciãos – afirmou (Amoris 
laetitia, 48). 

Cultura da morte e cultura do 
descarte não são um sinal de civilização, 
mas um sinal de abandono que pode 
disfarçar-se também de “falsa compaixão”, 
ressalta. Ao invés, é preciso assumir a fadiga 
de colocar-se lado a lado e acompanhar 
quem sofre.  “A dor, o sofrimento, o sentido 
da vida e da morte, afirma Francisco, são 
r e a l i d a d e s  q u e  a  m e n t a l i d a d e  
contemporânea tem dificuldade de 
enfrentar com um olhar repleto de 
esperança. 

No entanto, sem uma esperança 
confiável que o ajude a enfrentar também a 
dor e a morte, o homem não consegue viver 
bem e conservar uma perspectiva confiante 
diante de seu futuro. Esse é um dos serviços 
que a Igreja é chamada a prestar ao homem 
contemporâneo” porque o amor, aquele que 
se faz próximo de modo concreto e que 
encontra em Jesus ressuscitado a plenitude 
do sentido da vida, abre novas perspectivas 
e novos horizontes também a quem pensa 
não aguentar mais, acrescenta. 

Chegamos à dramática conclusão de 
uma vida igualmente dramática: os abusos, 
depois a anorexia e por fim a depressão... 
tudo isso coloca uma grande interpelação: 
não é possível que uma sociedade não saiba 
responder a esses sucessivos pedidos amor 
que são expressos inclusive dentro das 
várias situações tão difíceis que ela viveu. 

É uma grande derrota para a nossa 
sociedade, e para a sociedade europeia em 
particular, pensando que sobretudo os 
países do norte representam também uma 
sociedade desenvolvida, abastada, rica, mas 
como infelizmente muitas vezes se dá hoje 
em dia, caracterizada por uma solidão 
imperante. Somos talvez mais ricos, mas 
certamente todos mais sozinhos e todos 
mais frágeis. 

O Papa Francisco, com o Sínodo 
sobre os jovens, quis suscitar em todos um 
ímpeto de responsabilidade para com eles 
conscientes de que precisam de um fogo 
interior que nós mais adultos devemos ter a 
responsabilidade de transmitir, sem apagá-
lo. Faço votos de que não seja um grito que 
acabe sem ser ouvido.” O amor é mais forte 
do que o sofrimento e até mesmo a morte.”
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Quem cursou a faculdade de 
ciências jurídicas também conhecido como 
curso de direito, sabe bem das milhares de 
leis que ilustram os alfarrábios jurídicos, 
(cíveis, criminais, tributários, trabalhistas 
etc), leis algumas cheirando a mofo de tão 
antigas, que se colidem com outras mais 
novas ou às vezes diferem apenas em 
pequenos detalhes. 

No rol, leis específicas estabelecem 
penas maiores ou menores para delitos já 
especificados no Código Penal e nestes 
casos, normas legais aplicáveis no 
julgamento de um determinado delito, 
prevalece no final a competência do 
advogado ou da decisão do juiz. 

O excesso de normas legais onera as 
empresas, obrigadas a contratar caros 
serviços advocatícios e consultorias 
jurídicas, e prejudica os cidadãos. O 
resultado é um estado de frequente 
insegurança jurídica, tornando as pessoas 
completamente incapazes de resistir a um 
princípio básico do direito. 

Sabe aquele aforismo: ninguém 
p o d e  a l e g a r  e m  s u a  d e f e s a  o  
desconhecimento da lei? No Brasil, acontece 
o oposto; ninguém pode dizer que conhece 
completamente as leis. 

Neste contexto, o Brasil vive num 
esdrúxulo cipoal que confunde juízes, 
advogados e qualquer cidadão brasileiro, 
diante do número excessivo de leis 
brasileiras, quase duzentas mil, segundo um 
levantamento feito pela Casa Civil da 
Presidência. E ainda vem a atual conjuntura 
criar uma nova lei, cópia de outras já 
existentes, seja no código penal e ou na 
legislação eleitoral vigentes.  

Um recente e claro exemplo de 
aberrattio-legis, a Lei 13.834 de 2019, 
sancionada, com veto anteontem, (5), que 
altera o Código Eleitoral para tipificar o 
crime de denunciação caluniosa com 
finalidade eleitoral, determinando que quem 
acusar falsamente um pretendente a cargo 
político com o objetivo de afetar a sua 
candidatura poderá ser condenado a pena de 
dois a oito anos de prisão, além do 
pagamento de multa. 

Essa pena poderá ser aumentada em 

um sexto, caso o acusado use o 
anonimato ou nome falso. 

Antes, a legislação eleitoral previa 
detenção de até seis meses ou pagamento de 
multa para quem injuriar alguém na 
propaganda eleitoral ou ofender a dignidade 
ou o decoro da pessoa. 

Curiosamente, o veto foi para o 
dispositivo que estabelecia as mesmas penas 
previstas na nova lei para quem divulga ou 
propala o ato ou fato falsamente atribuído ao 
caluniado com finalidade eleitoral. A 
justificativa, que, nesses casos, o patamar da 
pena é muito superior à de conduta 
semelhante já tipificada no Código Eleitoral. 

Quem conhece o básico do direito 
sabe muito bem, que o fato típico e 
antijurídico da norma sancionada nada mais 
é que uma cópia mixada dos artigos 138, 139 
e 140 do Código Penal define esses crimes 
da seguinte forma: Calúnia-Art. 138 - 
Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente 
fato definido como crime; Difamação-Art. 
139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato 
ofensivo à sua reputação; Injúria-Art. 140 - 
Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade 
ou o decoro. 

Para tentar esclarecer melhor,vamos 
lá: Contar uma história mentirosa na qual a 
vítima teria cometido um crime, é calúnia; 
Imputar um fato a alguém que ofenda a sua 
reputação, verdadeiro ou falso, não importa, 
temos a difamação;  enquanto que a injúria, 
que diz respeito à honra subjetiva da pessoa, 
acontece quando se atribuir à alguém 
qualidade negativa, não importa se falsa ou 
verdadeira. 

Então, amigos, a tal nova lei 13.834 
que altera o Código Eleitoral para tipificar o 
crime de denunciação caluniosa com 
finalidade eleitoral, é mero rascunho do 
artigo 339 do Código Penal: in-verbis- "Dar 
causa à instauração de investigação policial, 
de processo judicial, instauração de 
investigação administrativa, inquérito civil 
ou ação de improbidade administrativa 
contra alguém, imputando-lhe crime de que 
o sabe inocente:" Pena: Reclusão, de 2 a 8 
anos, e multa. Viram? Até as penas 
pretendidas são cópias do mencionado 
artigo do CP.  Pura demagogia.
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antes eram tido como pontos 
de usuários de droga, com a 
instalação das academias se 
transformaram em ponto de 
encontro para atividades físicas, um 
ganho imensurável  para  as  
comunidades  que  j á  fo ram 
agraciadas pelo projeto em diversas 
cidades do Estado,” concluiu. 

O prefeito Sidnei Custódio, 
destacou o apoio do parlamentar 
Max como parceiro número um do 
Rotary, bem como a importância da 
parceria do poder público nos 
projetos sociais desenvolvidos pelo 
Rotary em prol da comunidade.

Ao final, Calado convidou o 
chefe do executivo e staff para a 
cerimônia de sua posse, que 
acontece no dia 29 do corrente mês 
em Cáceres, tendo recebido um 
aceno favorável do Governador, que  
inclusive estará programando sua 
agenda para estar na cidade. 

Mauro Mendes encerrou 
parabenizando os rotarianos e 
destacando que o Rotary com seu 
trabalho conecta o mundo.

ssociados do Rotary  Club do 
Distrito 4440, liderados pelo AGovernador eleito 19/20, 

Washington Calado Barbosa, 
j u n t a m e n t e  a o  p r e f e i t o  d e  
Curvelândia,  rotariano Sidnei 
Custódio,  e representantes do 
colégio de governadores, José 
Estáquio, José Antonio Zago e 
Fernando Dalmolin, estiveram 
reunidos no início desta semana com 
o Governador Mauro Mendes e o 
Deputado Max Russi,  buscando a 
viabilização da liberação da verba 
referente a segunda etapa do projeto 
academia da  terceira idade, que 
contemplará vários clubes do distrito 
com 50 novas academias. 

O primeiro-secretário da 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, deputado Max Russi, que 
vem apoiando esse projeto deste o 
início, reafirmou seu compromisso 
em estar buscando todas as 

a l t e r n a t i v a s  p a r a  a  
efetivação dos projetos fomentados 
pe lo  Rota ry,  num t raba lho  
voluntário do clube de serviço, que 
ajuda e muito o poder público com os 
programas de ações sociais  
executados.

D e  a c o r d o  c o m  o  
parlamentar a assembleia sabe das 
dificuldades financeiras e está 
disposta a ajudar. "Tenho certeza que 
essa parceria com o governo já deu 
certo e quem ganha é a população 
como um todo", pontuou.

O Governador do Rotary, 
Washington Calado Barbosa, 
destacou o apoio do parlamentar 
Max  Russi que teve um olhar 
especial para o Distrito 4440 e 
classificou como positivo o encontro 
com  chefe do Executivo estadual. 
"Estamos buscando a continuidade 
dessa parceria com o Estado, pelo 
resultado já apresentado nesse case 

também é jornalista, estará 
na segunda-feira,10, as 19:30h, no 
Colégio Imaculada Conceição (CIC) 
juntamente com os pesquisadores 
Olga Castrillon Mendes, Maria 
E l i z a b e t e  e  E d s o n  F l á v i o  
participando de uma mesa de debates 
sobre a Poética de Pedro Casaldáliga.

O evento tem entrada franca 
e faz parte do Circuito Pedro 
Casaldáliga,  Palavras em Trânsito, e 
conta com a parceria entre UFMT e 
UNEMAT (Campus de Cáceres e 
Tangará da Serra), com apoio da Rede 
A z u l  –  C o l é g i o  I m a c u l a d a  
Conceição.

Além de Cáceres a obra será 
lançada em mais duas cidades de 
Mato Grosso, com cerimônia em 
Tangará da Serra no dia 11 e em 
Cuiabá no dia 12.

a próxima segunda feira, (10) 
acontece em  Cáceres, o Nlançamento do livro “Um 

bispo contra todas as cercas,” escrito 
por Ana Helena Tavares, que na 
primeira biografia escrita por uma 
brasileira sobre o Bispo do Araguaia, 
relata a vida de Dom Pedro 
Casaldáliga, emérito clérigo, um dos 
ma i s  impor tan tes  e sc r i to res  
contemporâneos vivos e que foi 
agraciado, recentemente, com o título 
de Doutor Honoris Causa pela 
Unemat, pela relevância da sua obra e 
de sua atuação como intelectual, 
religioso e ativista social.

Conforme a autora, Dom 
Pedro é alguém que encanta, que 
apaixona, “eu me apaixonei pela 
história dele,” pontuou a autora.

Ana Helena Tavares que 

 prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Crus demitiu o auditor OCristiano Xavier Alves de 

Gouveia,  decisão foi publicada no 
Diário Oficial dos Municípios da 
última segunda-feira (3), resultado 
de  Processo Adminis t ra t ivo 
Disciplinar (PAD) instaurado no dia 
25 de abril de 2018, para a apuração 
de suposta infração grave cometida 
no ambiente de trabalho pelo 
servidor. Cristiano é acusado de 
abusar  sexualmente de t rês  
funcionárias, na sede do órgão 
localizado no município de Cáceres .

O auditor responde a um 
Processo Administrativo Disciplinar 
e havia sido afastado de suas funções 
por cerca de 30 dias, no entanto, não 
retornara ao trabalho no prazo 
previsto e nem havia comparecido às 
audiências. O mesmo teria pedido 
exoneração do cargo, no dia 12 de 
julho de 2018, mas teve o pedido 
negado. Agora, foi exonerado de 
acordo com publicação no Diário 
Oficial, que circulou na última 
segunda-feira (3).

Cristiano teria alegado que 
havia passado em um concurso na 
cidade de Pequizeiro, no Estado do 
Tocantins, para a função de escrivão, 
na Polícia Judiciária Civil e não 
poderia comparecer a cidade de 

atos infracionais: utilizar-se 
do cargo e função pública para trazer 
fora do expediente de atendimento 
da Prefeitura de Cáceres uma 
suposta vítima com intenções 
subjetivas; utilizar-se do cargo, da 
função, da repartição pública, 
mediante força física e coação 
cometer ato ilícito a uma cidadã 
(suposta vítima); utilizar-se do 
cargo, da função, da repartição 

Cáceres, pois estaria em 
estágio probatório.

A delegada Judá Maali disse 
que Cristiano já foi ouvido na 
delegacia. Um inquérito policial 
contra ele foi finalizado e será 
encaminhado  para  o  poder  
Judiciário.

Quanto as acusações que 
pesam contra ele, registrados em 
2018, foram apurados os seguintes 

municipal para seu próprio 
proveito de forma reiterada, 
corroborado com ofensa física, 
ameaças, assédio moral e assédio 
sexual.

Cristiano teria alegado que 
havia passado em um concurso na 
cidade de Pequizeiro, no Estado do 
Tocantins, para a função de escrivão, 
na Polícia Judiciária Civil e não 
poderia comparecer a cidade de 
Cáceres, pois estaria em estágio 
probatório.

A delegada Judá Maali disse 
que Cristiano já foi ouvido na 
delegacia. 

Um inquérito policial contra 
e l e  f o i  f i n a l i z a d o  e  s e r á  
encaminhado  para  o  poder  

pública e mediante ação 
premeditada, força física e coação, 
cometer ato ilícito com colegas de 
trabalho (supostas vítimas).

Em sua defesa, o auditor 
fiscal disse que os fatos narrados no 
boletim de ocorrência são ilógicos e 
seriam uma forma clara de 
prejudicar a sua imagem. 

Ressaltou ainda que sempre 
respeitou o ambiente de trabalho, 
prezando pelo respeito aos seus 
colegas e de todos em sua volta. De 
acordo com ele, os fatos descritos no 
BO são inverídicos.

No entanto, a comissão 
concluiu que as denúncias são 
verdadeiras, e que houve excesso do 
servidor no uso do cargo público 

GRAVES ACUSAÇÕES

Sefaz afasta auditor acusado
de abuso sexual  em Cáceres

Processo Administrativo Disciplinar nº 007/2018, foi instaurado pela Portaria nº 186, 25/04/2018 , determinando apuração de suposta infração grave do servidor 

Assessoria c/ Redação

Assédio ou importunação sexual são crimes dolosos contra os costumes   

SEGUNDA ETAPA

Liberação de novas academias
é a meta do Rotary no governo
Da Redação

Reunião visando gestões para agilizar ATIs, aconteceu no gabinete do governador   
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OBRA INÉDITA

Escritora lançará em Cáceres
biografia de Dom Casaldáliga

Emérito Bispo Dom Pedro Casaldáliga teve sua vida biografada   

Foto: Divulgação
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u m a  s e s s ã o  d e  
julgamento, passaram pelo setor 
do  Pro toco lo ,  a  a la  dos  
desembargadores, pela Secretaria 
Criminal Unificada e por fim 
conheceram um pouco da história 
do Poder Judiciário de Mato 

Estadual, proporcionada pelo 
projeto Nosso Judiciário.

A visita foi realizada na 
quarta-feira (5) e contou com um 
'passeio' pelas dependências da 
sede do Palácio da Justiça. Os 
visitantes puderam acompanhar 

e olhos atentos e de 
celulares em punho, 60 Dacadêmicos do curso de 

Direito da Faculdade do Pantanal 
(Fapan) de Cáceres, registraram 
todos os momentos da visita 
guiada a sede do Poder Judiciário 

educação para Mato 
Grosso, considerando-se a 
organização do Currículo de cada 
unidade escolar, além das 
metodologias ativas, avaliação, 
planejamento e a formação 
continuada. No segundo dia o 
estudo foi realizado por área do 
conhecimento”, frisa.

O diretor acrescenta que a 
etapa da educação infantil teve a 
colaboração de professores da 
SME de Cáceres e profissionais 
que realizam pesquisas e 
t rabalhos  na  modal idade,  
juntamente com professores 
formadores do Cefapro de 
Cáceres. 

N e s t a  m o d a l i d a d e ,  
participaram representantes das 
escolas municipais do polo do 
Cefapro composto por 11 
municípios.

Além de Cáceres, o 
Cefapro abrange Araputanga, 
Glória d'Oeste, Indiavaí, Lambari 
d'Oeste, Mirassol d'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Salto do Céu e São 
José dos Quatro Marcos. 

Após esta formação, cada 
escola deverá organizar sua 
formação específica para estudo 
do DRC-MT. Como responsável 
por contribuir nas formações 
específicas, o Cefapro de Cáceres 
está à disposição das escolas.

Arruda, destaca que a 
formação ocorreu em parceria 
com a Assessoria Pedagógica e a 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Educação de Cáceres. O curso foi 
realizado com a mediação de 
professores formadores que 
atendem as diferentes áreas do 
conhecimento.

“ A s  d u a s  e t a p a s  -  
envolvendo anos iniciais e anos 
finais - contou com a participação 
de representantes de cada escola 
municipal e estadual, em todas as 
áreas do conhecimento”, ressalta.

“No primeiro dia da 
primeira e segunda etapas, foram 
abordadas as concepções de 

 Centro de Formação e 
A t u a l i z a ç ã o  d o s  OP r o f i s s i o n a i s  d a  

Educação Básica de Mato Grosso 
(Cefapro) de Cáceres, realizou 
uma formação para implantação 
do Documento de Referência 
Curricular para Mato Grosso 
(DRC-MT). 

A formação, que teve a 
participação de 335 profissionais 
da educação, foi dividida em três 
etapas divididas em dois dias 
cada – anos iniciais do ensino 
fundamental, anos finais e 
educação infantil.

O diretor do Cefapro de 
Cáceres, Alessandro Gomes de 

Pela cara dos meus 
colegas, todos se interessaram 
muito. Foi muito legal e 
impactante nas nossas vidas, tem 
colegas que até já 'profetizaram' 
que um dia sentarão nas cadeiras 
d o s  d e s e m b a r g a d o r e s ” ,  
comentou.

O professor Rubens Marc 
reforçou a importância de aliar 
teoria à prática. “O acesso do 
acadêmico que outrora era 
fechado hoje, por meio do Nosso 
Judiciário, proporciona um 
conhecimento absurdo para os 
alunos. Aqui é onde a teoria se 
alia à prática. 

E s s e s  i n d i v í d u o s  
p u d e r a m  v i s l u m b r a r  o  
funcionamento do judiciário e as 
palavras do presidente trouxeram 
esperança e motivação para que 
eles estudem e alcancem seus 

Memória.
O presidente do TJMT, 

desembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha, conversou com 
os acadêmicos e contou um 
pouco da sua trajetória no 
judiciário e motivou os alunos a 
alcançarem seus objetivos. 

“Esse projeto é muito 
especial e já contou com menção 
honrosa da Câmara Municipal. 
Esse é nosso objetivo: poder abrir 
as portas para a sociedade”, 
ponderou o desembargador 
durante sua fala.

Com o celular em mãos e 
com a câmera ligada, Thiago 
Shimizu, acadêmico do primeiro 
semestre, registrou todos os 
momentos. “Nós saímos de 
Cáceres e essa viagem foi muito 
proveitosa, ainda mais porque 
estamos na fase inicial do curso. 

PALÁCIO DE THÊMIS

Presidente do TJ-MT recepciona
acadêmicos de direito de Cáceres
TJ/MT c/ Redação

O presidente do TJMT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, conversou com os acadêmicos e contou um pouco da sua trajetória no judiciário e motivou os alunos a alcançarem seus objetivos

Visita ao TJ foi muito proveitosa para os futuros doutores da lei da Fapan   

REFERÊNCIA CURRICULAR

Cefapro promove formação
de profissionais em Cáceres  
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Profissionais tiraram dúvidas sobre o documento de Referência Curricular para Mato Grosso  

Foto: Adilson Rosa
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O número de assassinatos em Mato 
Grosso aumentou 24% em dez anos, entre 
2007 e 2017, segundo dados do Altas da 
Violência, divulgado anteontem,  (5). O 
levantamento é feito pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública, com base no Sistema de 
Informações sobre Mortalidade, do Ministério 
da Saúde. Ao todo, em 2017 foram registrados 
1.102 homicídios no estado. 

Página 03

Associados do Rotary  Club do 
Distrito 4440, liderados pelo Governador 
eleito 19/20, Washington Calado Barbosa e 
prefeito de Curvelândia  Sidnei Custódio e 
representantes do colégio de governadores, 
estiveram reunidos com o Governador Mauro 
Mendes e o Deputado Max Russi,  buscando a 
viabilização da segunda etapa para 50 novas 
academias da  terceira  idade. 
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O prefeito de Cáceres, Francis Maris Crus demitiu o auditor 
Cristiano Xavier Alves de Gouveia,  decisão foi publicada no Diário 
Oficial dos Municípios da última segunda-feira (3), resultado de Processo 
Administrativo Disciplinar, para a apuração de suposta infração grave 
cometida no ambiente de trabalho pelo servidor. Cristiano é acusado de 
abusar sexualmente de três funcionárias, na sede do órgão localizado no 
município de Cáceres . Página 03

Um bispo contra todas as cercas, escrito por Ana Helena Tavares, 
que na primeira biografia escrita por uma brasileira sobre o Bispo do 
Araguaia, relata a vida de Dom Pedro Casaldáliga, será lançada na próxima 
segunda feira, 10, as 19h30, no Colégio Imaculada Conceição (CIC) 
juntamente com os pesquisadores Olga Castrillon Mendes, Maria 
Elizabete e Edson Flávio participando de uma mesa de debates sobre a 
Poética do religioso. Página 03

Hoje decolamos na região do Vale do Araguaia, um paraíso 
especial, onde a maioria das cidades oferece opções que levam a paz e o 
contato direto com a natureza. Página 05

BIOGRAFIA INÉDITA

Vida de bispo do Araguaia
terá lançamento em Cáceres

Evento faz parte do Circuito Pedro Casaldáliga,  Palavras em Trânsito, parceria  UFMT e UNEMAT (campus Cáceres /Tangará da Serra), Rede Azul  CIC

Escritora Ana Helena Tavares colhendo a biografia do Bispo Casaldáliga  

Foto: Divulgação 

APOIO DA AL-MT

Rotary club  discute com
governo liberação de ATIs

Governadores Calado (Rotary) e Mendes
 (MT) debatem viabilizações de novas ATIs. 

Foto: Reprodução

ATLAS FATAL

Violência registra mais de
1.100 assassinatos em MT

Em MT, a cada 100 mil habitantes, 38,5 
negros, foram vítimas de homicídio  

Foto: Sugestiva

Um mergulho turístico no Rio das Araras Vermelhas
ARAGUAIA PARADISE

TARA LIBIDINOSA

Auditor fiscal de Cáceres
é acusado de abuso sexual  

Assédio e ou importunação sexual são crimes contra os costumes    

Foto: Ilustrativa

Esta semana, 60 acadêmicos do curso de Direito da Fapan de Cáceres, 
registraram todos os momentos da visita guiada a sede do Poder Judiciário 
Estadual. O presidente do TJMT, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, 
conversou com os acadêmicos e contou um pouco da sua trajetória no judiciário e 
motivou os alunos a alcançarem seus objetivos. Página 04

JURIS TANTUM

Acadêmicos de direito da
Fapan visitam sede do TJ

Selfie registra o passeio dos futuros doutores na frente do TJ-MT    

Foto: Divulgação
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