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FIPe

A verdadeira História sem maquiagem

O Correio Cacerense, procura mais uma vez retratar da forma mais fiel e verdadeira possível, a história do FIPe

Participantes aguardando a largada do primeiro Festival de Pesca - 1980

Adelino Pirangueiro, Adilson, Aderbal e Bertolino Michelis

Em sua 36ª Edição, o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres, abriu as cortinas para mais
um espetáculo. Nesse contexto o Correio Cacerense, que acompanha desde a sua criação se vê no
compromisso de defender a verdade sobre sua autêntica origem, não com o objetivo de protestar contra as
estórias que permeia e deturpam a verdadeira história, mas de não deixar morrer como tudo começou, do
modesto Festival do Peixe, que se tornou o maior evento do gênero no mundo. Feliz coincidência tem como
palco o berço do maior santuário ecológico do planeta: O Pantanal Mato-grossense. Página 03
Aderbal Michelis

A Confederação Brasileira de Pesca confere a esposa de Aderbal, Orfélia
Michelis (in memorian) o título de Coordenadora Oficial do Torneio e
representante da Confederação em Cáceres

Chegada dos barcos no Cais - 1980

Mato-Grossense Sub-19 começa no
dia 15 de junho com 10 equipes
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Turismo e meio ambiente
devem caminhar juntos
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Será que a lei é válida?
O direito não é estático, é dinâmico.
Assim vários dogmas que são ensinados na
faculdade devem ser interpretados de
acordo com a própria evolução social. Por
oportuno, irei tratar no presente ensaio de
um deles que necessita ser interpretado de
acordo com a nova realidade.
Ensina-se no curso de graduação de
que as leis são dotadas do atributo da
presunção de constitucionalidade, portanto
são constitucionais até que seja declarada a
sua inconstitucionalidade. Todavia, o que
temos na realidade é que as leis mesmo
inconstitucionais geram efeitos de forma
concreta no mundo jurídico, agora dizer
que as mesmas presumem-se
constitucionais, não me parece que esteja
em consonância com o atual levantamento
divulgado pelo Anuário da Justiça Brasil
editado pela equipe do sítio eletrônico
Consultor Jurídico.
De acordo com o aludido
levantamento, de cada três leis que são
objeto de impugnação perante o Supremo
Tribunal Federal, duas são declaradas
inconstitucionais.
Isso mesmo, a maioria das leis analisadas
pelo STF é declarada inconstitucional,
portanto, as leis são inválidas.
E no ranking divulgado, a legislação
de iniciativa dos Governos Estaduais é
aquela que mais é declarada
inconstitucional em face da violação de
alguma regra constitucional. De notar-se,
portanto, que se a maioria das leis
analisadas no Supremo é declarada
inconstitucional, é certo que hodiernamente
não mais se pode concluir quanto à
presunção de que as leis são
constitucionais!
Até porque ordinariamente quando
o STF declara inconstitucional uma lei, são
tornados ineficazes os efeitos por ela
gerados decorrentes de tal decisão.
Exemplo: se uma lei que instituiu
determinado tributo for declarada
inconstitucional, todos os pagamentos
efetivados com respaldo na referida lei
podem ser objetivo de restituição, salvo se o
próprio Supremo vier a mitigar os seus
efeitos, convalidando assim, os efeitos já
gerados antes do aludido julgamento.
Portanto, mesmo que sejam
convalidados os efeitos da lei declarada
inconstitucional, a mesma é
inconstitucional. Assim diante deste
levantamento, ao contrário do que se possa
parecer, a lei detém da presunção de
inconstitucionalidade.
Desse modo, resta defeso concluir que
todas as leis que estão em vigor são
constitucionais, portanto válidas.
E mesmo se tratando de leis
benéficas para o contribuinte ou para o
cidadão, as mesmas podem ser declaradas
inconstitucionais por violar alguma regra
constitucional que por alguma razão não
passa despercebido aos olhos do Ministério
Público.
Aliás, mais vale aquele adágio
popular de que quando a esmola é demais o
santo desconfia.

Turismo e meio ambiente devem caminhar juntos
O meio ambiente é o maior
patrimônio de Mato Grosso. Fomos
privilegiados com três biomas: a
Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, que
nos permitem uma riqueza sem
precedentes na fauna e na flora. Temos
atualmente 60% do nosso território
preservado, mais de 100 unidades de
conservação, entre estaduais, federais e
municipais, que somam mais de cinco
milhões de hectares. A maioria delas são
estaduais, 46.
Somos o único estado da
Amazônia que registrou, em 2016, queda
no desmatamento. Os 19% a menos no
ano passado – e os 80% nos últimos 10
anos - significam que estamos no
caminho certo, mas a nossa meta é
arrojada: pretendemos zerar o
desmatamento ilegal até o ano de 2020.
Esse é um desafio muito grande porque
envolve não só mecanismos de comando
e controle, mas também exige mudança
cultural da nossa população, além de
garantias de distribuição de riqueza a
partir da floresta em pé.
Uma das formas de agregar valor
ao que temos de riqueza natural é
justamente por meio do ecoturismo, que
este ano é o tema adotado pela Secretaria
de Estado de Meio Ambiente (Sema) no
Dia Mundial do Meio Ambiente. É
também a bandeira defendida pela
Organização das Nações Unidas (ONU),
que declarou 2017 como o 'Ano
internacional do turismo sustentável
para o desenvolvimento'.
Mas, se por um lado somos um
exemplo em conservação e em belezas
naturais, por outro, temos que
transformar todo o potencial que o
estado possui em ações práticas, que
incentivem os diversos trades turísticos e
que podem ser mais bem exploradas,
como o próprio ecoturismo, além do
turismo de aventura, de pesca, de
esportes e o rural.
Dados do Ministério do Turismo
apontam que 27% dos cinco milhões de
estrangeiros que visitaram o Brasil em
2010 tinham como objetivo praticar
atividades relacionadas à observação da
natureza. No ano passado, o turismo
movimentou R$ 492 bilhões, entre
atividades diretas, indiretas e induzidas.
O montante representa 9,6% do Produto
Interno Bruto (PIB) nacional, ou seja,
existe um enorme potencial a ser
explorado, especialmente no que se
refere ao turismo ecológico e
sustentável.
Sem essas áreas preservadas, não
poderíamos ser gigantes na produção, na
conservação, tampouco no turismo.
Precisamos nos apropriar mais da
vocação turística do nosso estado. E é
justamente esta a provocação da Semana

de Meio Ambiente: despertar em cada
um de nós a importância de cuidar do
patrimônio natural que possuímos e de
como transformá-lo em oportunidades
de crescimento e qualidade de vida.
Você sabia que somos o segundo
país no mundo em diversidade de aves,
com duas mil espécies catalogadas? E
que somente na região do Pantanal há
mais de 500 espécies de aves? O nosso
berço das águas é a maior área úmida do
planeta e abriga mais de quatro mil
espécies de animais e plantas. No
entanto, quase perdemos o título de
'Reserva da Biosfera', concedido pela
Organização das Nações Unidas para a
Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), em razão da inércia na
realização de políticas públicas nos
últimos 10 anos.
Conseguimos reverter essa
situação com um plano com mais de 80
ações emergenciais pactuados no início
deste ano e que vão ser promovidas em
conjunto com o estado vizinho, Mato
Grosso do Sul. Também temos uma
proposta audaciosa, a estratégia
Produzir, Conservar e Incluir (PCI),
lançada na Conferência do Clima de
Paris (COP 21), em 2015, que traça um
portfólio do Estado para atrair
investimentos e parcerias internacionais
que valorizem nossos ativos ambientais.
Apesar de um árduo e longo
caminho pela frente, o Estado vive um
momento importante em que colocou a
temática ambiental como estratégia nas
suas políticas públicas. Como secretário
da Sema há um ano, estou entusiasmado
com a importância da secretaria e do seu
corpo técnico, que é muito competente e
engajado com a modernização da gestão
ambiental.
E para dar visibilidade a todo
esse trabalho, quero adiantar que, pela
primeira vez na história de Mato Grosso,
a Sema vai ganhar uma campanha
publicitária reunindo os principais
programas e ações institucionais: o 'PróVerde'. Nos próximos dias, inicia-se o
plano de comunicação para dar
transparência à população sobre o nosso
trabalho, que é focado na eficiência, na
inovação tecnológica e na preservação
ambiental.
Entretanto, apesar de todos os
avanços, ainda há muito a ser feito. Por
isso, nesta data tão importante, Dia
Mundial do Meio Ambiente, deixo um
convite para que cada cidadão se
aproprie das riquezas e belezas do nosso
estado, pois a preservação de todo esse
patrimônio depende da colaboração de
todos nós.
Carlos Fávaro é vice-governador e
secretário de Estado de Meio Ambiente
de Mato Grosso
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OPERAÇÃO CAPTAÇÃO
A Polícia Federal cumpriu na manhã de
ontem mandados judiciais de busca e
apreensão, durante a Operação Captação
que apura envolvimento de servidor do
Incra em um esquema de obtenção de
vantagens indevidas em prejuízo de
assentados do Programa Nacional de
Reforma Agrária. As investigações indicam
que um servidor lotado na Unidade
Avançada do Incra em Guarantã do Norte
(MT) estava deixando de aplicar isenções e
descontos legais sobre as dívidas dos
assentados perante o órgão, indicando para
eles os “serviços” de sua esposa que é
advogada e cobrava comissões de 20% a
35% sobre os valores das dívidas, mesmo
sem formalizar nenhum ato em processos
judiciais ou administrativos. Apenas após a
contratação da advogada, o servidor
realizava os cálculos corretos e concedia
isenções e descontos que chegavam a
totalidade da dívida do assentado.
MPE/YOUTUBERS
Visando facilitar a comunicação entre
estudantes e promotores de Justiça nas
escolas em Mato Grosso, o Ministério
Público, por meio da Procuradoria de
Justiça Especializada na área da Cidadania e
C o n s u m i d o r, l a n ç a n e s t a q u i n t a feira(08.06) cinco vídeos do projeto que tem
como base a 'Educação com foco na
interatividade Ministério Público e Escola'.
Dois alunos de escolas públicas da capital
são os protagonistas das estórias que têm em
média 8 minutos de duração. Os temas
tratados falam de cidadania e ética; saúde;
trabalho, consumo e pluralidade cultural.
Para que crianças e adolescentes tenham
interesse por assuntos que geralmente são
discutidos por adultos foi utilizada
linguagem simples e informal muito usada
pelos famosos 'youtubers'. O material
deverá subsidiar o trabalho de promotores
que atuam na área da cidadania em todo
Estado.
LEILÃO DETRAN
Serão leiloados pelo Departamento
Estadual de Trânsito de Mato Grosso, 159
veículos aptos a circular, sendo 43 carros e
116 motocicletas. O Edital de Leilão Nº
002/2017 foi publicado nesta terça-feira
(06) e os lances já podem ser ofertados no
site da leiloeira: www.sbjud.com.br. Para
participar do certame, os interessados
devem fazer o cadastro com antecedência
no site da leiloeira e encaminhar cópias
digitalizadas dos documentos para o e-mail:
cuiaba.nucleo@sbjud.com.br, até 24 horas
antes do dia do encerramento do leilão. A
documentação exigida para pessoas físicas
é: RG, CPF e comprovante de residência
com data máxima de 30 dias anteriores ao
leilão. Pessoas jurídicas devem apresentar:
Contrato Social devidamente registrado,
Cartão de CNPJ e documento de identidade
RG e CPF do sócio dirigente, proprietário
ou representante legal. O leilão será
totalmente online e os lances terminam no
dia 20 de junho, às 09h (horário de Cuiabá).
Os lotes poderão ser examinados dos dias 12
a 15 de junho, das 08h às 13h, no pátio da
sede da autarquia, na Avenida Doutor Hélio
Ribeiro nº. 1000, no Centro Político
Administrativo, em Cuiabá-MT.

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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FIPe

O Correio Cacerense, procura mais uma vez retratar da forma mais fiel e verdadeira possível, a história do FIPe

A verdadeira História sem maquiagem
Da Redação
Foto: Arquivo Família Michelis

foi impedido de participar por ter
apenas 13 anos de idade, embarcando
em seu lugar o jornalista do Correio
Cacerense Luizmar Faquini, fato esse
que gerou revolta em Aderbal. Após
participarem do festival e Aderbal selar
amizade com Adelino Ferreira
(Pirangueiro), resolveram trazer a ideia
para Cáceres.
Para Aderbal e Adelino,
amantes da pesca, não foi difícil
despertar no então prefeito Ivo Scaff o
entusiasmo pela ideia. Assim no ano de
1980 nascia o Festival do Peixe em
Cáceres, com apoio irrestrito do prefeito
Ivo Scaff,
determinação dos
pescadores de carteirinha Aderbal
Michelis e Adelino Pirangueiro e apoio
do comércio e amigos.
Participaram da primeiro
Festival 72 pessoas na categoria pesca
embarcada e 55 na categoria infantil.
Naquele ano a prova de pesca durou 12
horas, não tendo área delimitada, tendo
sido capturado 123 kg de pescado, que
foram preparados e servidos no jantar
de confraternização entre os
participantes.
No 2º campeonato, em 1981, o
evento começou a ganhar divulgação e
receber visitantes de outros Estados,
sendo capturado por Aderbal Michelis
um jaú de 37 quilos.
A partir de 1982 o evento passou a
chamar-se Torneio Internacional de
Pesca, por já contar com a participação
de equipes do Exterior. Assim a cada
ano o número de participantes foi
crescendo.
Em 1984 e 1985, várias
implementações surgiram, passando o
torneio a fazer parte do CBPDS Confederação Brasileira de Pesca e
Desportos Subaquáticos, que
estabeleceu as regras oficiais da
Confederação Brasileira de Pesca.
Nesses dois anos as provas foram
realizados com o tempo de 24 horas,
atingindo grande número de
participantes. No ano de 1985, a
CBPDS confere a esposa de Aderbal,
Orfélia Michelis (in memorian) o título
de Coordenadora Oficial do Torneio e
representante da Confederação em
Cáceres. Também neste ano, Aderbal
recebe a homenagem de Patrono do
Torneio.
O tornei já solidificado
começou a ganhar patrocinadores,
como o Banco Itaú. E o evento ganha
novas inovações
sendo inscrita a
primeira equipe composta somente por
mulheres, e pioneiras por coincidência
ou não, duas integrantes filhas de
Aderbal, Rosane e Triana Michelis e a
amiga Simone Valéria do Amaral,
substituída um ano depois pela sobrinha
de Aderbal Marimar.
O resultado dos esforços
aliados a inovações implantadas ao
longo dos anos de forma ininterrupta,

Aderbal fisgando um jau de 37 quilos

F

oi dado a largada de mais um
Festival de Pesca em Cáceres e
nesta edição, buscamos apenas
e tão somente evitar que a verdade se
perca em meio a contos e relatos
fictícios, inclusive em respeito as
futuras gerações, que merecem
conhecer como tudo começou.
O Correio Cacerense, procura
mais uma vez retratar da forma mais fiel
e verdadeira possível, a história do FIPe.
Tudo começou no de 1979,
quando o técnico em eletrônica Aderbal

Michelis (in memorian), em visita a
cidade de Barra do Bugres, onde
prestava assistência a torre de televisão
e rádio amadores, visualizou o cartaz
com a publicidade de uma gincana de
pesca. A gincana era organizada pela
prefeitura e coordenada pelo Adelino
Ferreira (Pirangueiro).
Apaixonado pela pesca,
Aderbal
ao inscrever sua equipe
composta por ele, seu pai Bertolino
Michelis (in memorian) e seu filho
Adilson Michelis, que na oportunidade

buscando principalmente a organização
e a seriedade, credenciaram o município
a convite da CBPDS a sediar em 1992, o
Campeonato Brasileiro de Pesca, onde a
equipe formada por Rosane, Triana e
Marimar Michelis consagraram-se
campeãs, tornando-se o primeiro trio
feminino a vencer um campeonato de
pesca em água doce no Brasil. Nesse
mesmo ano o torneio passa a fazer parte
do Guinnes Book, Livro dos Recordes,
com a participação de 190 embarcações,
conduzindo equipes com três
pescadores cada, nas categorias
feminina e masculina.
O evento ganha repercussão
dentro e fora do Brasil e mostra o
potencial turísticos de uma das regiões
do Pantanal Mato-grossense.
Em 1993, o torneio passa
oficialmente a chamar Festival
Internacional de Pesca, desvinculandose da Confederação Nacional de Pesca,
o que possibilitou mudanças nas regras,
entre elas a valorização do peixe nobre e
não somente do quilo. A partir desse ano
passa a ser sorteado o local da pesca,
anunciado apenas na hora da largada
dos barcos, como acontece até hoje.
A preservação da fauna
ictiológica passa a ser mais observada.
Cada peixe fisgado é pesado, não
estando dentro das medidas é devolvido
ao rio, e os capturados dentro da medida
eram doados a entidades filantrópicas.
A partir de 1997, visando a
preservação das espécies de peixes no
Rio Paraguai, a comissão organizadora
implantou o Pesque-Solte e todos os
peixes capturados após pesados e
medidos passaram a ser devolvidos ao
rio com vida. No ano de 1998, o Festival
recebeu equipes da Bolívia, Estados
Unidos, França, México e Itália,

também nesse ano foi implantado o
tagueamento, técnica de marcar os
peixes capturados com o objetivo de
identificar e pesquisar o peixe caso
novamente capturado.
Em 2000 o FIPe inova com
oficinas públicas de artesanato, dança
de salão, cerâmica entre outras. Neste
ano foram 2.912 pescadores, sendo
1502 crianças/adolescentes e 1410
adultos, somando 470 equipes. Em
2001 devido ao baixo nível do rio,
foram limitadas o número de inscrições
para 400 equipes e permitiu o uso de
embarcações com motor até 130 HP. E a
prova infantil e juvenil foi limitada a
1.200 participantes.
E assim vem caminhando ano a
ano chegando em sua 36ª Edição, com
campanha mais acirrada visando a
conservação do Rio Paraguai e seus
afluentes.
O Festival do Peixe idealizado
a principio por Aderbal Michelis e
Adelino Pirangueiro, ganhou corpo,
tornou-se um grande evento,
reconhecido internacionalmente. Desde
a sua origem, a cada ano o Festival
realizado pela Prefeitura de Cáceres,
tornou-se um forte incremento do
turismo na cidade conhecida como
Princesinha do Paraguai.
O FIPe foi e continua sendo
notícia em muitos jornais e revistas
brasileiras e internacionais. O que
nasceu pequeno, do sonho de um
amante da pesca, é hoje o maior evento
turístico de Mato Grosso.
Aderbal Michelis
era um
homem que lutava pela melhoria de
Cáceres, sobretudo no campo do lazer e
informação. Ele partiu em meados de
1985 e até hoje seu nome é lembrado
durante o Festival de Pesca.
Foto: Arquivo Família Michelis

Peixes capturados no primeiro festival
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O que chama atenção e serve de alerta é que cada vez mais pessoas com HIV contraem a tuberculose

Casos de tuberculose preocupam
e será tema de audiência pública
Lis Ramalho

Foto: Marcos Lopes/ALMT

O deputado Dr. Leonardo (PSD) propôs a realização de uma audiência pública para debater o assunto

A

tuberculose é uma
doença infectocontagiosa
q u e p r o g r i d e
silenciosamente e pode ser fatal.
Dados da Secretaria Estadual de
Saúde apontam que Mato Grosso
ocupa o 7º lugar em casos novos
no país e Cuiabá a 8ª colocação
entre as capitais. Para discutir
este assunto, o deputado Dr.
Leonardo (PSD) propôs a
realização de uma audiência
pública, no dia 22 de junho, na

Assembleia Legislativa.
Enquanto no Brasil a taxa
de incidência é de 32,2/100.000
habitantes, em Mato Grosso é de
33,9/100.000 habitantes. Mato
Grosso nunca alcançou as metas
pactuadas que são, 85% de cura e
5% de abandono. Somente em
2016, foram 1.196 diagnósticos
da doença no estado. Atualmente
12 regionais de saúde têm um ou
mais casos de multirresistência,
distribuídos em 25 municípios

mato-grossenses, sendo um caso
extremamente resistente.
Médico por profissão, Dr.
Leonardo trabalhou durante
cinco anos como voluntário no
Hospital Samaritano de Cáceres,
no tratamento de doenças como a
hanseníase e tuberculose.
Segundo ele, o abandono do
tratamento é o principal
problema.
Em 2015, no país, foram
notificados 68 mil casos novos
diagnosticados, com 4,5 mil
mortes por tuberculose. O que
chama atenção e serve de alerta é
que cada vez mais pessoas com
HIV contraem a tuberculose.
Anualmente cerca de seis
milhões de novos casos são
notificados em todo o mundo,
levando mais de um milhão de
pessoas ao óbito.
“No Brasil, a tuberculose
é um sério problema de saúde
pública, com profundas raízes
sociais, merecendo especial
atenção dos profissionais de
saúde, dos gestores municipal,
estadual e federal e da sociedade
como um todo.
A situação requer
preocupação, o que demonstra a
necessidade de discutirmos os

desafios da tuberculose no
estado, principalmente os

enfrentados pelos profissionais
da saúde e pacientes”, destacou.

PARCERIA

Sindicato Rural e Unemat
devem estabelecer parcerias
Lygia Lima/Assessoria Unemat

A

reitora da Universidade
do Estado de Mato
Grosso, professora Ana
Maria Di Renzo recebeu nesta
segunda-feira (05) o presidente
do Sindicato Rural de Cáceres,
Jeremias Pereira Leite para
construir uma parceria entre as
duas instituições.
A ideia é aproximar a
universidade da comunidade,
firmando parcerias que possam
beneficiar diretamente a
sociedade de Mato Grosso.
“A Unemat é mantida
com recursos públicos, então
nada mais justo do que realizar
pesquisas e ações que atendam as
necessidades da nossa gente, do
nosso Estado”, afirma a reitora
Ana Di Renzo.
O presidente do Sindicato
Rural lembrou que a Unemat é
essencial no desenvolvimento de

ações conjuntas.
“ O p a d r ã o d e
conhecimento da Unemat não
deve nada a nenhuma outra
instituição do país.
Hoje estamos formando
mão-de-obra para exportação
dado o potencial da
universidade”, afirmou.
Segundo ele, o produtor
estará sendo valorizado porque
terá ao seu lado alguém que tem
conhecimento e que poderá
auxiliar nas tomadas de decisões
mais sustentáveis.
A proposta é estabelecer
um grupo de trabalho que será
coordenado pela professora de
Agronomia, Zulema Netto
Figueiredo e que envolverá
outros sindicatos da região Oeste
e também o curso de Zootecnia
oferecido pela Unemat em Pontes
e Lacerda.
Foto: Moisés Bandeira – Assessoria Unemat

Para Ana Di Renzo, a Unemat deve realizar pesquisas e ações que atendam as necessidades da comunidade
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6º COMANDO REGIONAL

A evasão de divisa consiste em levar dinheiro para o exterior sem autorização legal, ou seja, não declarado dentro do sistema financeiro

PM prende suspeitos de evasão
de divisa com mais de R$ 340 mil

Assessoria PM

Foto: 1º Pelotão/6ºCR-PMMT

Dois foram presos com cerca de R$ 340 mil reais em dinheiro e R$ 5 mil em cheques

D

ois homens suspeitos
de praticar evasão
cambial foram presos
no final da tarde desta terçafeira (06.06) com cerca de R$
340 mil reais em dinheiro e R$
5 mil em cheques.
As prisões aconteceram
na MT-180, via que liga a
cidade de Porto Esperidião a
Bolívia. Policiais do 1º Pelotão

(17º Batalhão – 6º Comando
Regional) realizavam rondas
pela rodovia quando avistaram
um carro modelo Gol, com
placa de Várzea Grande, que
seguia no sentido da Bolívia. A
ordem de parada dada pela
guarnição não foi atendida de
pronto.
Os ocupantes
ignoraram os sinais de luz e a

sirene da polícia e ainda
seguiram da mesma direção
por alguns metros. porém
parou ao perceber que seriam
acompanhados pelos policiais.
Com J.B.B., de 69 anos,
e O.J.M.F., de 29 anos,
abordados e revistados, nada
de ilícito encontrado. Já
durante busca veicular, a
equipe encontrou um pacote
grande de papel filme com
dinheiro que somava R$ 340
mil. Questionado sobre a
origem, os suspeitos ficaram
visivelmente nervosos e não
souberam responder.
No carro também foi
apreendido R$ 5 mil em
cheque. Diante dos fatos os
suspeitos foram encaminhados
à Polícia Federal de Cáceres.
A evasão de divisa
consiste em levar dinheiro para
o exterior sem autorização
legal, ou seja, não declarado
dentro do sistema financeiro. É
um crime previsto no artigo 22
da lei 7.492/86, com pena
prevista de dois a seis anos de

reclusão.
Estas prisões fazem
parte de Operação Ágata,

deflagrada por policiais do 6º
Comando Regional, com sede
no município de Cáceres.

VILA BELA

Projeto premia alunos e leva educação
ambiental a 20 escolas na zona urbana e rural

Cristina Gomes

M

ais de 700 pessoas
participaram em Vila Bela
da Santíssima Trindade
do encerramento do projeto de
educação ambiental 'Conhecendo
para Preservar – Parque Ricardo
Franco- Importância do Meio
Ambiente'.Durante o evento, que
ocorreu nesta segunda-feira (05),
foram distribuídos 44 notebooks e
61 bicicletas aos alunos vencedores
de um concurso com a temática
relacionada ao meio ambiente. Vinte
escolas localizadas na zona urbana e
rural participaram da competição.
No decorrer das
comemorações, que marcaram o dia
mundial do meio ambiente, a
população se uniu em uma grande
caminhada pelo centro da cidade, o
plantio de árvores na beira do rio
contou com a participação da guarda
mirim. O encerramento da
programação ocorreu no Centro
Comunitário onde a promotora de
Justiça Regiane Soares de Aguiar
falou sobre o meio ambiente e a
importância biológica do Parque
Estadual Serra Ricardo Franco. Para
finalizar houve apresentação de
danças, musical e recital de poesia.
Para promotora de Justiça
que coordenou as ações , “o projeto
desenvolvido em parceria com a
Secretaria Municipal de Educação e
educadores das vintes escolas
públicas do Município, foi muito
produtivo, especialmente por ter
despertado nos alunos a consciência
da necessidade de preservação do
Parque Estadual Serra Ricardo
Franco, uma das maiores riquezas do
Município e maior potencial
turístico do Estado. Nos próximos
dias daremos início a segunda etapa
do projeto, destinada aos alunos da
educação infantil”, ressaltou a
promotora.
A secretária municipal de
Educação, Maria Gorette de
Almeida, salientou que “o projeto

desenvolvido em parceria com o
Ministério Público, possibilitou aos
alunos do ensino fundamental e
médio a construção de um espírito
mais cidadão no que se refere a
valorização e preservação
ambiental”.
PROJETO: O Ministério Público
do Estado de Mato Grosso, por meio
da Promotoria de Justiça de Vila
Bela da Santíssima Trindade,
desenvolveu o projeto denominado
“Conhecendo para Preservar –
Parque Ricardo Franco –
Importância do Meio Ambiente”
com a finalidade de levar educação
ambiental para as 20 escolas
participantes de Vila Bela da
Santíssima Trindade, localizadas na
zona urbana e rural. A iniciativa
contou ainda com a parceria da
Secretaria Municipal de Educação.
Em sala de aula, os
professores executaram atividades
para estimular os alunos a
compreender as consequências do
desmatamento e a importância de
preservação do meio ambiente. A
exibição de vídeos educativos,
palestras e atividades extraclasses
foram alguns dos métodos
utilizados.
Os participantes da Escola
Municipal Itijucal, localizada na
Gleba Ricardo Franco, tiveram a
oportunidade de participar de aula de
campo com supervisão dos
professores, na Serra Ricardo
Franco.
A premiação do projeto
orçada em R$ 77.660 mil foi
custeada com recursos oriundos das
Ações Civis Públicas de reparação
do dano ambiental no Parque
Estadual Serra Ricardo Franco,
especificamente valores pagos a
título de dano moral coletivo.
Todos os prêmios foram
comprados no comércio do
município, a fim de fomentar a
economia local.
Foto: Divulgação

Projeto Conhecendo para Preservar - Parque Ricardo Franco - Importância do Meio Ambiente
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Aposentados e pensionistas recebem
salários nesta quinta-feira (08)
Lorrana Carvalho/Sefaz/MT

assunto com transparência. A
meta do Governo é realizar o
pagamento até dia 10, se isso não
for possível, nós vamos dizer à
sociedade”, afirmou o secretário

O

Governo do Estado paga
nesta quinta-feira (8) os
salários dos servidores
públicos estaduais aposentados e
pensionistas. Segundo a
Secretaria de Fazenda (Sefaz), a
folha líquida do mês de maio
soma R$ 145,123 milhões e os
valores aos inativos já estarão
creditados nas respectivas contas
logo no período da manhã.
“Tínhamos conseguido
voltar o pagamento dos
aposentados inativos para o dia
05. Esse mês, pontualmente, isso
não foi possível, mas estamos
cumprindo com a reprogramação

de Fazenda.
Vários Estados
continuam com dificuldades para
pagar os salários dos seus
servidores e outros para conceder

reajustes em 2017.
Mato Grosso do Sul
anunciou esta semana que a
situação atual não permite
reajustar a folha deste ano.

da data mesmo com o impacto da
crise na disponibilidade de caixa
do Tesouro Estadual, que
acarretou na frustração da
arrecadação”, explica o secretário
de Fazenda Gustavo de Oliveira.
Em relação ao pagamento
dos servidores da ativa, Oliveira
pontua que o Executivo continua
se empenhando para manter o
calendário estabelecido. De
acordo ele a folha de pagamento é
um gasto importante e está sendo
estudada com parcimônia e
seriedade pela equipe econômica
do Governo.
“Estamos tratando do

República Federativa do Brasil
ESTADO DE MATO GROSSO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE

Serviços Notariais e de Registro
Dario Roberto F. Braga
Tabelião e Escrivão do 1° Ofício de Registro de Imóveis

1º OFICIO
AV PRES TANCREDO NEVES, 3233- CENTRO –CEP 78.280-000 – MIRASSOL D´OESTE-MT

EDITAL
CARTÓRIO DO 1º OFICIO DE MIRASSOL D´OESTE-MT - AV. PRESIDENTE
TANCREDO NEVES, 3233 – MIRASSOL D´OESTE-MT
FAZ SABER aos que o presente edital virem e
interessar possa que, nesta data, lhe foi apresentado pelo BRADESCO S.A, o requerimento
datado de 25/05/2017, solicitando a intimação por Edital dos Sr's. Rafaela Roberta
Rodrigues Dos Santos Greve e Buno Greve , de, acordo com a Lei 13.042/2014, para quitar
as parcelas em atraso referentes à aquisição, garantida por alienação fiduciária, firmado em
14/09/2015, registrado sob o n° 07, na matrícula n° 23.480, deste Cartório, referente ao
contrato nº 000774141-3, com saldo devedor de responsabilidade de V.S's, venho intimálos para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas ao(s) encargo(s)
vencido(s) e não pago(s). Informo ainda, que o valor deste(s) encargo(s), é o seguinte:
parcela em atraso-POSICIONADO em 06/06/2017

DATA
06/06/2017

VALOR
R$- 11.124,63

Sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do
efetivo pagamento. Somando-se, também, o(s) encargo(s) que vencer(em) no prazo desta
intimação.
Assim, procedo à NOTIFICAÇÃO de V.S's, para que se dirijam a este Cartório de Registro
de Imóveis, situado na Avenida Presidente Tancredo Neves, 3233, centro, em Mirassol
D´oeste-MT, que funciona de segunda a sexta-feira das 9:00h horas às 17:00h horas, onde
deveram efetuar a purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 dias,
contado a partir da data da terceira publicação.
Nesta oportunidade, fica V.S.'s cientificados de que o não cumprimento da referida
obrigação no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do
imóvel em favor da credora fiduciária — nos termos da Lei 13.043/2014.
Mirassol D´oeste-MT 05 de Junho de 2017.
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BOLEIROS DEVEDORES

Programa do SporTV seleciona jogadores considerados principais decepções diante
da expectativa criada na contratação. Relação tem seis brasileiros e três estrangeiros

SportTV lista quem está devendo:
T. Neves, Borja, Fabuloso, Montillo, Nem
Globo Esporte
Foto: SporTV

A

comparação entre
"expectativa x realidade"
chegou ao "Redação
SporTV", com a análise de
jogadores que chegaram nos
clubes para brilhar e, por
enquanto, não fizeram valer as
contratações.
Entre os nomes
destacados pelo apresentador
André Rizek, figuras de peso
como Luis Fabiano (Vasco),
Montillo (Botafogo) e Thiago
Neves (Cruzeiro).
Três gringos aparecem
entre os nomes destacados pelo
programa. Além do argentino
Montillo, os colombianos Borja
(Palmeiras) e Berrío (Flamengo)
foram citados.

O jornalista explicou a
razão das escolhas.
- São apostas que por
enquanto não vingaram.
Jogadores que chegaram com
grande pompa e não
apresentaram aquilo que deles se
esperava. O Berrío veio para o
Flamengo com grande
expectativa e até agora nada.
O Montillo, por uma série
de razões, entre elas físicas,
também não aconteceu como
grande aposta do Botafogo ainda
(...) O Borja chegou nos braços do
povo no aeroporto e tem 19 jogos
e seis gols - disse.
R e f o r ç o s d e Va s c o ,
Atlético-MG, Cruzeiro, São
Paulo e Atlético-PR também

foram lembrados, entre eles os
veteranos Grafite (Atlético-PR) e
Luis Fabiano.
Embora tenham chegado
para "resolver", eles têm números
considerados abaixo da
expectativa. O zagueiro Felipe
Santana, do Galo, é o intruso
entre atacantes e meias.
- O Felipe Santana veio em tese - para resolver o
problema da defesa do Galo e não
está conseguindo fazer isso, pelo
contrário. No Cruzeiro, o Thiago
Neves também não aconteceu
como dele se esperava. Foi muito
mal inclusive na última rodada.
O Luis Fabiano até aqui
tem 11 jogos e três gols. Ele luta
muito, como sempre lutou, mas
Montillo, Thiago Neves, Borja, Fabuloso, Felipe Santana, Nem, Berrío e Grafite aparecem na lista

NA BASE

Mato-Grossense Sub-19 começa
no dia 15 de junho com 10 equipes
Globo Esporte

C

ampeonato MatoGrossense Sub-19
começa no dia 15 de
junho com a presença de 10 times.
Os detalhes do torneio
foram discutidos nesta semana
entre o presidente da Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF), Aron Dresch, e os clubes
envolvidos. Das equipes que
iriam participar, apenas o
Operário FC desistiu da
competição.
As chaves ficaram
regionalizadas e as equipes
ficaram divididas em três chaves.
No Grupo A estão Sinop, Grêmio
Sorriso e Luverdense.
No B, ficaram Mixto,
União e Araguaia. O Grupo C é
composto por Operário
Várzeagrandense, Cuiabá, Dom
Bosco e Ação.
Os campos de jogos serão
definidos pelos clubes
mandantes, desde que a
Federação Matogrossense de
Futebol aprove o local.
Outra situação definida
no conselho técnico é que as
inscrições de novos atletas

poderão ser realizadas até o
último dia útil antes das datas
estipuladas nas semifinais. A
tabela com os jogos será
divulgada pela diretoria de
competições da FMF ainda esta
semana.
Ficaram definidos pelas
agremiações que na segunda fase
do Mato-Grossense Sub -19 os
confrontos de quartas de final

serão da seguinte maneira: Jogo
01:
1º grupo B x 2º grupo C
Jogo 02: 1º grupo A x 2ªgrupo B
Jogo 03: 1º grupo C x 2º grupo A
Os confrontos das
semifinais serão entre o vencedor
do jogo 01 contra o 4º melhor
colocado pelo índice geral e
vencedor do jogo 02 contra o
vencedor do jogo 03.

tecnicamente não está entregando
pela fama que tem.
O Wellington Nem (São
Paulo) tem 13 jogos, nenhum gol,
grande decepção.
O Grafite, em 17 jogos,
tem um gol. E o Cleiton Xavier
(Vitória) tem 29 jogos, seis gols,
chegou para tomar conta do meiocampo do Vitória e não está
conseguindo fazer isso - avaliou.

O jornalista Roberto
Avallone, que participou do
programa, acredita que os
jogadores ainda podem "virar o
jogo" e citou o atacante Romero,
do Corinthians, como exemplo.
- O Romero era
ridicularizado quase. Era "ruim",
bom era o irmão dele. Esse ano
ele está sendo muito útil afirmou.

Foto: Olímpio Vasconcelos/Dom Bosco

Mato-Grossense Sub-19
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Esotérico
Mercúrio entra em Gêmeos e
movimenta intensamente
sua vida social e aproxima os
amigos, novos e antigos. O
momento é ótimo para
realizar uma viagem, mesmo
que rápida, para renovar as energias. Os
estudos também estão favorecidos. Um
novo contrato pode ser firmado e assinado
nos próximos dias.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através de
Gêmeos marcando o inpicio
de uma fase de boa
comunicação e estudos. É
possível que você se envolva
com um projeto de médio prazo, com
pessoas e empresas estrangeiras. As
viagens, especialmente as internacionais,
também são beneficiadas neste período.

Mercúrio deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos
m o v i m e n t a n d o
positivamente sua vida
material e financeira. O
momento é ótimo para pensar em novos
investimentos. Um projeto ou contrato de
trabalho envolvendo o aumento de seus
rendimentos pode ser firmado e assinado
nos próximos dias.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através de
Gêmeos marcando o início de
um período de interiorização e
reflexão. Você estará mais
fechado e voltado para
questionamentos relacionados às suas
necessidades emocionais. O momento é
ótimo para negociações e acordos
relacionados à uma sociedade ou parceria
financeira.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através de
seu signo, marcando o início
de um período de maior
movimento e melhora na
comunicação. Você volta à
vida social e sente necessidade de aproximarse dos amigos. O momento é ótimo para tudo
o que envolve a comunicação. Aproveite as
boas energias para marcar aquela viagem
desejada com os amigos.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através
de Gêmeos marcando o
início de uma fase de intenso
movimento na vida social e
aproximação dos amigos. Você estará
mais aberto, receptivo e comunicativo. O
momento é ótimo para acordos e
negociações envolvendo uma sociedade
ou parceria comercial.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através
de Gêmeos deixando você
mais fechado e voltado para
os seus pensamentos.
Lembranças do passado ou um amigo que
não vê há muito tempo podem voltar. O
momento envolve distanciamento da vida
social. Aproveite para dedicar-se a boas
leituras.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através
de Gêmeos marcando o
início de um período de
rotina intensa,
especialmente no trabalho. É possível que
você se envolva com um novo projeto
ligado à comunicação. Você estará mais
aberto e comunicativo e novas amizades
serão feitas no trabalho.

Mercúrio deixa Touro e
começa sua caminhada
através de Gêmeos indicando
um período de movimento
intenso em sua vida social e
aproximação dos amigos. É
possível que você seja convidado a fazer
parte de um projeto social ou político.
Ótimo momento para fazer contatos com
grandes empresas.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através
de Gêmeos marcando o
início de um período de
movimento intenso na vida
social, momento de
divertimentos e prazer junto dos amigos.
Um novo romance pode começar, mas
pode durar muito pouco. Você estará mais
sociável, simpático e comunicativo.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através
de Gêmeos indicando um
período de maior
envolvimento com projetos
profissionais e seu plano de carreira. Um
plano de negócios pode ser colocado em
prática. Você estará mais comunicativo e
sociável. Ótimo momento para
apresentação de palestras e novos projetos.

Mercúrio deixa Touro e
começa a caminhar através de
Gêmeos marcando o início de
um período de maior
envolvimento com sua vida
d o m é s t i c a e o s
relacionamentos em família. Você estará
mais caseiro, mas gostará de promover
encontros com amigos e parentes mais
próximos em sua casa, que estará com uma
energia bastante agradável.

By Rosane Michels
***********************************

Desejamos uma quinta-feira regada de boas
energias a simpática secretária Evanilda
Costa do Nascimento que assumiu a pouco a
secretaria de saúde. Sucessos!

Casal lindo de se ver, eles que sempre espalham amor
por onde passam, João Batista Melo e sua simpática
esposa Adirce. Felicidades ao casal!

Após a conclusão do curso de Direito, no mês de abril,
Adriane do Nascimento, Richard Rodrigues e Camila Vanini,
equipe do escritório de Advocacia & Consultoria Simões
Santos, recebem oficialmente a certidão de Advogados pela
OAB Seccional de Mato Grosso. Parabéns por mais essa
conquista e votos de sucessos.

Sempre alegre e de bem com a vida a simpática
secretária do SSPM Jenniffer Ariely, a quem
desejamos um Bom Dia!!

