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Na manhã quinta-feira, forças de segurança realizaram ação 
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AÇÃO NO TRÂNSITO

Forças de Segurança realizaram ação conjunta de
fiscalização e educação de trânsito  em Cáceres
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Na ação foram fiscalizados 185 veículos e 215 pessoas

TRÂNSITO

Ciclista tem vida ceifada em trágico
acidente na Avenida 7 de Setembro
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tempo para os técnicos Roberto 
Fonseca e Gilson Kleina serem 
expulsos por reclamação.
Sonho interrompido - As 
equipes voltaram para a etapa 
final já com um panorama um 
pouco diferente. O Cuiabá não 
tinha o mesmo ímpeto do 
começo, e o Goiás parecia estar 
mais ligado em campo. Isso se 
intensificou ainda mais após a 
expulsão do meia Carlão, aos 11 
minutos. O Alviverde não 

perdoou e empatou com Aylon, de 
cabeça, três minutos depois.

Precisando fazer mais 
cinco gols para avançar, o Cuiabá 
se viu diante de uma missão 
praticamente impossível. O 
Dourado lutou até o fim, mas sem 
conseguir sequer chegar perto de 
u m a  s i t u a ç ã o  q u e  d e s s e  
esperanças de classificação. O 
Goiás se defendeu bem, fez valer 
a vantagem construída no Serra 
Dourada e ficou com a vaga.
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 empresár io  e  ex-Opresidente do Cuiabá, 
Aron Dresch, foi eleito 

presidente da Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF) para 
os próximos quatro anos. O pleito 
foi realizado na manhã de quinta-
feira e o resultado saiu por volta 
de 13h. Aron venceu a disputa por 
22 votos contra 15 para o 
candidato João Carlos de 
Oliveira, atual presidente da 
entidade. 

Depois de 40 anos, a FMF 
terá sangue novo após a morte de 
Carlos Orione e a consequente 
entrada do seu vice João Carlos 
de Oliveira desde 2016. 

A assembleia eletiva teve 
discussões sobre a validade da 
candidatura da chapa Renovação, 
que tinha Aron como presidente. 
A comissão eleitoral composta 
por João Vicente Scaravelli e 
Pedro Verão havia impugnado na 
noite desta quarta-feira a chapa 

por não reconhecer válida as 
assinaturas dos presidentes dos 
clubes. 

A de fesa  da  chapa  
protocolou o recurso na FMF, 
mas exigiu que a assembleia e não 
a comissão julgasse o pedido. 
Feito isso os clubes decidiram de 
forma democrática pela inclusão 
da chapa Renovação de volta à 
disputa. Nas urnas a oposição 
venceu as eleições. Por ser um 
dos atuais vice-presidentes, 
Francisco Marino, presidente do 
Rondonópolis, conduziu a 
assembleia.

Houve um contratempo 
com o voto do Sinop, que tinha 
dois representantes. Mesmo com 
a presença do presidente do clube 
Agnaldo Turra na assembleia, ele 
foi impedido de votar. O Mato 
Grosso também não estava apto 
para votar. Com isso 15 clubes - 
com direito a duas cédulas - e sete 
ligas amadoras - com uma cédula 
- registraram os seus votos. 
Recurso - O advogado Gelson 
Menegati da chapa derrotada 
"Avançar com Equilíbrio", 
afirmou ao fim do pleito que eles 
vão entrar com as medidas 
cabíveis na justiça comum para 
tentar reverter a decisão das 
urnas.

Globo Esporte

Globo Esporte

Aron Dresch, presidente da Federação Mato-grossense de Futebol  

Foto: Divulgação

Aron Dresch é eleito presidente da 
FMF pelos clubes de Mato Grosso

RENOVAÇÃO

Cuiabá começa bem, mas Goiás freia
a reação e avança na Copa do Brasil

Dominado no primeiro tempo, Alviverde assegura empate por 1 a 1 e fica com a vaga
na quarta fase da competição nacional; com 4 a 0 da ida, placar agregado foi de 5 a 1

NÃO DEU!

 Cuiabá lutou, mostrou Odisposição, mas a tarefa 
era muito complicada. 

Amparado pela ampla vantagem 
de 4 a 0 construída no jogo de ida, 
bastou ao Goiás assegurar o 
empate por 1 a 1 no duelo na 
Arena Pantanal para avançar à 
quarta fase da Copa do Brasil.

Juba marcou na etapa 
inicial e até deu esperanças ao 
Dourado, que jogava melhor. Só 
que Aylon resolveu anotar seu 
primeiro gol com a camisa e 
esmeraldina estragou a festa logo 
no começo do segundo tempo.

Com um homem a menos, 

a  equ ipe  ma to -g rossense  
praticamente se entregou e foi 
eliminada. O Goiás tratou de 
administrar com facilidade e até 
terminou mais inteiro, bem como 
com a vaga em mãos. O próximo 
adversário será definido por 
sorteio.
Domínio dourado - Precisando 
de muitos gols, desde o início o 
Cuiabá mostrou maior volume de 
jogo e dominou o primeiro tempo 
na Arena Pantanal. 
 O time da casa buscava 
mais o ataque e tentava encurralar 
o Goiás no campo de defesa. Isso, 
no entanto, não impedia o 

Alviverde de, eventualmente, 
explorar contra-ataques e levar 
algum perigo, sobretudo com o 
atacante Aylon.

Porém, quem balançou as 
redes foi mesmo o Dourado. Ex-
jogador esmeraldino, Juba abriu o 
placar contra o clube que atuou 
em 2015. Após boa jogada e 
cruzamento de Cleberson 
Tiarinha, o atacante só completou 
para o fundo do gol, aos 25 
minutos. 

O próprio Tiarinha teve 
chance de ampliar, assim como 
Dakson, mas ambos erraram. 
Antes do intervalo, ainda houve 

Pedro Bambu tenta conter investida do Cuiabá na Arena Pantanal  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC
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novos encontros, antes de o 
sistema ser lançado e mais 
capacitações e aprimoramentos”, 
ponderou.

dos profissionais da Justiça mato-
grossense. “O CNJ faz muito bem 
em implantar essas iniciativas. 

Como preparação haverá 

 Poder Judiciário de Mato OGrosso (TJMT) comporá 
o banco de dados nacional 

na área de saúde, por meio dos 
Núcleos de Apoios Técnicos do 
Poder Judiciário nacional (Nat-
Jus). Segundo o coordenador do 
Núcleo mato-grossense, juiz 
Jones Gattas Dias, a implantação 
do sistema em território nacional 
auxiliará os magistrados nas 
tomadas de decisões referentes à 
chamada 'Judicialização da 
saúde'.

Gattas participou com 
outros dois profissionais mato-
grossenses da capacitação que 
iniciou na segunda-feira (13 de 
março) e terminou na quarta-feira 
(15) e foi direcionada aos 
representantes dos NAT-Jus de 
todo  o  pa ís .  As  of ic inas  
aconteceram no Centro de Ensino 
e Pesquisa do Hospital Sírio 
Libanês, em São Paulo.

O magistrado explicou que 
os juízes do Estado poderão 
acessar os dados a qualquer 
momento. “Isso dará mais 
segurança aos NAT-Jus, pois os 
profissionais de Mato Grosso 

poderão usar como apoio as 
dec isões  e  en tendimentos  
tomados por outros juízes em 
várias partes do Brasil”, pontuou.

Ainda conforme Gattas, o 
Nat-Jus é um sistema que está 
prestes a ser implantado. “Em São 
Paulo, profissionais que fizeram o 
curso apresentaram sugestões e 
críticas sobre o funcionamento do 
sistema. A ferramenta vai permitir 
a compilação de estatísticas com 

mais facilidade. A ideia central do 
Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), que está com parceria com 
o Ministério da Saúde e o Hospital 
Sírio Libanês é criar um grande 
banco nacional de pareceres. Os 
médicos que trabalham nos NAT-
Jus terão auxilio na prestação dos 
seus serviços”.

O magistrado disse por 
f im ,  que  o  s i s t ema  da rá  
musculatura à tomada de decisões 

SISTEMA 

Judiciário contará 
com NAT-Jus nacional
TJMT

O magistrado disse por fim, que o sistema dará musculatura à tomada de decisões dos profissionais da Justiça mato-grossense

 ministro do Turismo, OMarx Beltrão confirmou 
sua presença na abertura 

oficial da Feira Internacional do 
Pantanal-FIT, que será realizada 
em Cuiabá, no período de 20 a 23 
de abril, após a audiência nesta 
sexta (17) com a comissão da FIT 
Pantanal 2017. Participaram da 
audiência no ministério, o 
presidente do Sindicato das 
Empresas de Turismo de Mato 
Grosso  (S inde tu r ) ,  O i r an  
Gutierrez, o secretário Adjunto de 

Turismo de Cuiabá, Marcus 
Fabrício e o coordenador geral da 
FIT Pantanal, Jaime Okamura, 
que na ocasião representou o 
secretário Adjunto de Turismo de 
Mato Grosso,  Luís Carlos Nigro. 
A comissão foi acompanhada do 
senador Wellington Fagundes.

O projeto sobre a FIT 
Pantanal foi apresentado por 
Oiran Gutierrez e Jaime Okamura. 
Conforme o organizador da feira, 
o ministro ficou surpreso pela 
g rand ios idade  do  even to ,  

considerado o maior da região 
Centro Oeste na área do turismo. 
Na ocasião, Oiran e o secretário 
Marcus Fablício, apresentaram a 
proposta da campanha da Marca 
Turística de Cuiabá, que contará 
com o apoio do Ministério do 
Turismo, visando a promoção 
turística da capital. O secretário 
explicou que a campanha contém 
peças promocionais de captação 
de eventos como show case, 
folderes  com informações 
direcionadas ao turista. A meta é 
preparar a capital matogrossense 
para as comemorações dos seus 
300 anos.

A marca de Cuiabá,  será 
lançada no próximo mês de abril, 
através do  Sindicato das Empesas 
de Turismo de Mato Grosso 
(Sindetur) e a Prefeitura de 
Cuiabá, com o apoio do Governo 
do Estado e o Ministério do 
Turismo. Durante a audiência com 
o ministro, Marx Beltrão, foram 
protocolados também outros 
pro je tos ,  como o  pro je to  
urbanístico da comunidade de São 
Gonçalo Beira Rio, um dos 
principais produtos turísticos da 
cidade. “A comunidade surgiu no 
início da fundação de Cuiabá, é 
considerada o berço da cultura 
mato-grossense. O projeto é de 
grande  interesse do setor 
turístico”, disse Jaime Okamura.

absolutos, com mais de 15 anos de 
idade, definidos como “pessoas 
que não sabem ler e escrever um 
bilhete simples no idioma que 
conhecem”.
Como ajudar: Para a realização 
da campanha, a LBV conta com 
doações da população,  de 
colaboradores, de voluntários, de 
empresas parceiras e o apoio da 
mídia. As doações podem ser feitas 
pelo site www.lbv.org ou pelo tel.: 
0800 055 50 99.
A LBV :A Legião da Boa Vontade 
acredita que a educação iluminada 
por valores éticos, espirituais e 
ecumênicos transforma o ser 
humano para melhor, por isso, há 
mais de 67 anos, ela atua ao lado 
das populações em situação de 
vulnerabilidade social. Nas cinco 
escolas e  nos 66 Centros 
Comunitários de Assistência 
Social que atendem crianças e 
adolescentes, a LBV oferece o 
apoio necessário às famílias para 
que os filhos tenham acesso à 
Educação e a garantia e proteção 
de seus direitos, além de outros 
benefícios, realiza atividades 
socioeducativas, esportivas, 
culturais, artísticas, lúdicas e 
recreativas e projetos permanentes 
de incentivo à leitura.

 om alegria, as crianças Catendidas pela Legião da 
Boa Vontade (LBV) 

receberam, na última sexta-feira 
(10), os kits de material 
p e d a g ó g i c o  n o  C e n t r o  
Comunitário de Assistência 
Social da Instituição, dentro da 
campanha Criança Nota 10 — 
Proteger a infância é acreditar no 
futuro. A iniciativa promovida 
pela Instituição visa apoiar os 
pais que não tem recursos para a 
compra do material escolar e 
contribuir para o combate ao 
analfabetismo.

Cada atendido pela LBV 
recebeu uma mochila que contém 
itens como: estojo, lápis preto e 
de cor, canetas, apontador, 
borrachas, tesoura, tubos de cola, 
tinta guache, cadernos, mochila, 
régua, entre outros. O evento 
contou com a presença de pais, 
colaboradores, representantes de 
conselhos municipais e veículos 
de imprensa da capital.

A iniciativa beneficiará 
mais de 17 mil crianças e 
adolescentes de famílias de baixa 
renda de 90 municípios. Segundo 
d a d o s  d i v u l g a d o s  p e l o  
PNAD/IBGE 2014, o Brasil, tem 
13 milhões de analfabetos 

 
Foto: Assessoria

Ministro do Turismo participará da Feira
Internacional do Turismo do  Pantanal

CONVITE

Malu Sousa

Ministro do Turismo recebendo convite da FIT através do  presidente do 
Sndetur, Oiran Gutierrez e secretário de Turismo de Cuiabá, Marcus Fabrício

Foto: Assessoria

MATERIAL ESCOLAR

Kits pedagógicos são entregues a
crianças e adolescentes pela LBV

Assessoria

Juiz Jones Gattas Dias

 
Foto: Assessoria

Entrega dos Kits
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modelo e ano de fabricação do 
veículo.

O  r e c o l h i m e n t o  d o  
imposto é feito com base na 
pesquisa da Fundação Instituto de 
Pesquisas Econômicas (Fipe), 
que aponta redução média de 
4,5% para automóveis, 3,9% para 
camionetas e utilitários, 8% para 
caminhões, 5,8% para ônibus e 
micro-ônibus e 2,3% para motos 

e similares.
Para 2017, a estimativa da 

Sefaz é arrecadar R$ 610,8 
milhões. Do total arrecadado, 
50% são destinados ao Estado e 
50% ao município onde estiver 
licenciado o veículo. 

O recurso é aplicado de 
acordo com as prioridades 
estabelecidas no Orçamento do 
Estado e das prefeituras. 

 roprietários de veículos Pcom placa final 4 e 5 têm 
até o dia 20 de março para 

recolher o Imposto sobre 
P r o p r i e d a d e  d e  Ve í c u l o s  
Automotores  ( IPVA) com 
desconto de 3%. O beneficio será 
concedido para pagamentos em 
cota única. A partir do dia 21, o 
recolhimento deverá ser integral 
ou poderá ser parcelado em até 
três vezes. Após 31 de março, o 
valor só poderá ser quitado em 
cota única, com acréscimo de 
juros e multas.

Os contribuintes que 
optarem pelo parcelamento 
podem dividir o valor em até três 
v e z e s  m e n s a i s ,  i g u a i s  e  
sucessivas, conforme calendário 
de vencimento. Nesses casos, o 

valor por parcela não pode ser 
inferior a R$ 260,58 (duas 
UPF/MT).

A guia de recolhimento 
deve ser emitida no Portal da 
Sefaz, no menu IPVA, opção 
Emissão de DAR – Novo. Ao 
acessar o serviço, o proprietário 
do veículo também poderá 
consultar informações como 
possíveis débitos pendentes e 
parcelamentos.

O pagamento do IPVA, 
qualquer que seja a modalidade 
ou exercício de referência, pode 
se r  e fe tuado  med ian te  a  
apresentação do documento de 
arrecadação no Banco do Brasil e 
correspondente bancário, Banco 
da Amazônia, Sicredi, Bancoob, 
Bradesco e correspondente 

bancário, Caixa Econômica 
Fede ra l ,  I t aú ,  Un ibanco ,  
Primacredi, e Santander.

A Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz-MT) ressalta que 
a quitação do IPVA é um dos 
requisitos para licenciar o 
veículo. O não pagamento do 
imposto gera multa e juros, além 
do risco de o veículo ser 
apreendido.

A tabela do IPVA com o 
c ronograma  comple to  de  
pagamento para cada número 
final de placa pode ser consultada 
no site Sefaz.
IPVA 2017 - Em 2017, o IPVA 
está, em média geral, 3,7% menor 
que o que foi pago em 2016, com 
alíquotas que variam entre 1% e 
4%, dependendo do tipo, marca, 

 Governo do Estado Opublicou, nesta sexta-
feira (17.03), edital de 

abertura de concurso público para 
formação de cadastro de reserva 
para o cargo de delegado de 
polícia substituto da Polícia 
Judiciária Civil (PJC).

Conforme o edital, o 
concurso será realizado pelo 
Centro Brasileiro de Pesquisa em 
Avaliação e Seleção e de 
Promoção de Eventos (Cebraspe) 
e pela PJC-MT, assegurada a 
participação da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB). O 
Cebraspe realizará o concurso 
utilizando o método Cespe de 
seleção.

As inscrições para o 
concurso público serão feitas 
somente via internet, no endereço 
eletrônicohttp://www.cespe.unb.
br/concursos/pjc_mt_17_delega
do, que será ativado no período 
entre 10 horas do dia 27 de março 
de 2017 e 18 horas do dia 02 de 
maio de 2017 (horário oficial de 

Brasília-DF). A taxa é de R$ 
180,00.

O salário inicial é de R$ 
19.316,49 com jornada de 
trabalho de 40 horas semanais. As 
vagas serão criadas durante o 
prazo de validade do concurso, 
10% serão providas na forma do 
a r t .  37 ,  i nc i so  VI I I ,  da  
Constituição Federal, da Lei 
Complementar Estadual nº 114, 
de 25 de novembro de 2002, do 
Decreto nº 3.298, de 20 de 
dezembro de 1999, e suas 
alterações, e da Lei nº 13.146, de 
6 de julho de 2015.

O delegado geral da 
Polícia Judiciária Civil, Fernando 
Vasco Spinelli Pigozzi, destacou 
a importância da realização do 
concurso, diante do quadro 
deficitário de delegados no 
Estado de Mato Grosso, um total 
de 234 autoridades policiais na 
ativa. 

«Temos cerca de 50 
cidades sem delegado e vários 
delegados da ativa aptos a se 

aposentarem.  Então,  esse  
concurso é uma necessidade 
urgente, pois precisamos desses 
profissionais no quadro de 
servidores da Polícia Civil", 
afirmou.

O concurso obedecerá 
seis fases. São elas: 1ª fase - 
provas escritas objetivas e 
dissertativas, ambas de caráter 
eliminatório e classificatório; 2ª 
fase - prova oral, de caráter 
eliminatório e classificatório, e 
avaliação de títulos, de caráter 
classificatório; 3ª fase - exames 
de saúde, de caráter eliminatório; 
4ª fase -  teste de aptidão física,  
eliminatória; 5ª fase - avaliação 
psicológica, eliminatória; 6ª fase- 
investigação social, eliminatória.

Para concorrer ao cargo 
de delegado de polícia substituto 
da PJC, o candidato precisa ter 
diploma, devidamente registrado, 
de conclusão de curso de 
graduação de nível superior de 
b a c h a r e l a d o  e m  D i r e i t o ,  
fornecido por instituição de 
ensino superior reconhecida pelo 
Ministério da Educação (MEC).

As atribuições do cargo 
consistem em dirigir, coordenar, 
supervisionar, fiscalizar e 
c o n t r o l a r  a s  a t i v i d a d e s  
administrativas, logísticas e 
operacionais da unidade de sua 
direção; cumprir as funções 
in s t i t uc iona i s  de  Po l í c i a  
Judiciária Civil; instaurar e 
presidir inquéritos policiais, 
termos circunstanciados e outros 
p r o c e d i m e n t o s  p o l i c i a i s ,  
administrativos e disciplinares; 
planejar, dirigir e coordenar, com 
base na estatística policial, as 
operações no combate efetivo à 
criminalidade, na área de sua 
competência; entre outros 
deveres e atribuições do cargo.

A P o l í c i a  
Rodoviária 
Federal de 

Pontes e Lacerda 
abriu 2 (duas) vagas 
de estágio. A oferta é 
uma para o período 
matutino e outra para 
o  vesper t ino .  A 
remuneração é de R$ 
652,00 para um 
período de 6 (seis) horas de trabalho. Os interessados devem estar 
cursando nível superior em Direito ou Administração e ter residência 
na cidade de Pontes e Lacerda. A prova escrita será realizada no dia 
21 de março às 14 horas na Delegacia da PRF em Pontes e Lacerda, 
na BR 174, Km 294. Informações podem ser fornecidas no telefone 
(65) 3266-5305. (Fonte e Foto: TVCO Pontes e Lacerda)

Editoria

PRF abre vagas de estágio em Pontes e Lacerda

ÚLTIMO PRAZO

IPVA com desconto de 3% pode
ser pago até segunda-feira

Lorrana Carvalho/Sefaz-MT 

Veículos com placa final 4 e 5 têm até o dia 20 de março para recolher o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com desconto de 3%

CADASTRO DE RESERVA

Publicado edital de concurso para
delegado substituto da Polícia Civil
Assessoria

Foto: Ilustrativa
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Central de Ocorrências da PJC-MT, em Cuiabá
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Eziel Marcio da Silva Duarte, em 
estado de choque, relatou aos 

o final da tarde de quinta-Nfeira, na Avenida 7 de 
S e t e m b r o ,  u m  g r a v e  

acidente  resulta na morte da senhora 
Isabel Fátima da Silva. 
 De acordo com o Boletim de 
Ocorrência registrado sob o Nº: 
2 0 1 7 . 9 0 9 2 0 ,  a  t e s t e m u n h a  
qualificada,  Suely Soares da Rocha, 
r e l a t o u  q u e  s e  e n c o n t r a v a  
deslocando a pé, vindo da rodoviária 
atravessando a avenida Sete de 
Setembro sentido avenida Getúlio 
Vargas, quando visualizou o micro 
ônibus  que vinha pela rua Frei 
Ambrósio sentido a rodoviária e que 
paralelo a ele,  transitava uma 
ciclista no mesmo sentido e que 
repentinamente a ciclista cruzou a 
via Frei Ambrósio adentrando na 
frente do veículo ocorrendo assim o 

atropelamento.
O condutor do micro ônibus 

atividades curriculares e de pesquisa 
relacionadas à sua área de atuação 
para os alunos do curso de graduação 
e pós-graduação em Educação da 
UFSCar. Destaco ainda a notável 
proximidade dos temas de pesquisa e 
atuação da professora com as 
atividades de formação, pesquisa e 
extensão desenvolvidas pelo Neab”, 
explicou Tatiane.

“Esta forma de intercâmbio 
estará fortalecendo as relações entre 
ensino, pesquisa, extensão entre 
ambas as Instituições de Ensino 
Superior no que concerne a área dos 
estudos literários”, disse a reitora da 
Unemat, professora Ana Maria Di 
Renzo.

Marinei Almeida é graduada 
em Letras pela Unemat, possui 
especialização em Literatura 
B r a s i l e i r a  p e l a  P o n t i f í c i a  
Universidade Católica de Minas 
Gerais (PUC-Minas) e mestrado e 
doutorado em Estudos Comparados 
de Literaturas de Língua Portuguesa 
pela Universidade de São Paulo 
(USP). É professora desde 1997 na 
Unemat, atuando nas áreas de 
Literatura Comparada, Literaturas 
Africanas de Língua Portuguesa, 
Literatura e Cultura Afro-Brasileira, 
e Literatura e Memória. É assessora 
de Cultura da Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura (Proec) da 
Unemat e professora colaboradora 
do Programa de Pós-Graduação em 
E s t u d o s  d a  L i n g u a g e m  d a  
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), na área dos Estudos 
Literários, na linha de Literatura e 
Realidade Social.

Marinei também é membro 
do Conselho Estadual de Cultura de 
Mato Grosso (CEC/MT); do 
Conselho Municipal de Turismo de 
Cáceres (Comtur); da Diretoria da 
Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Letras e 
Linguísticas (Anpoll); do Núcleo de 
Estudos sobre Educação, Gênero, 
Raça e Alteridade (Negra) da 
Unemat; e coordenadora do projeto 
de pesquisa 'Cartografias e imagens 
de Mato Grosso: A presença do negro 
na produção literária dos séculos XX 
e XXI' na Unemat, com apoio da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de Mato Grosso (Fapemat).

 professora doutora Marinei AAlmeida, da Universidade do 
Estado de Mato Grosso 

(Unemat), atuará com professora 
p e s q u i s a d o r a  v i s i t a n t e  n a  
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) durante quatro meses.

Mar ine i  a tua rá  como  
professora pesquisadora visitante de 
15 de março a 15 de julho deste ano, a 
convite realizado pelo Departamento 
de Teorias e Práticas Pedagógicas e 
pelo Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros (Neab) da UFSCar, 
coordenado pela professora Tatiane 
Cosentino Rodrigues.

Neste período, a professora 
Marinei realizará atividades de 
ensino, pesquisa e extensão sobre a 
temática de literatura afro-brasileira 
e africana. Na graduação, Marinei 
participará na disciplina do curso de 
Pedagogia, Didáticas e Educação das 
Relações Étnico-Raciais e na 
disciplina optativa Historia das 
Diásporas Africanas. A professora 
também ofertará dois minicursos 
pelo Programa de Pós-Graduação em 
Educação, 'África: Literatura e 
cultura' e 'Literatura, história e 
cultura afro-brasileira'.

Na área de pesquisa, a 
professora Marinei terá participação 
nas atividades do Grupo de Pesquisa 
em Educação e Relações Étnico-
Raciais, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), em dois 

p r o j e t o s  q u e  e s t ã o  s e n d o  
desenvolvidos: 'Ação afirmativa: 
Ensino, pesquisa e extensão na 
perspectiva da educação das relações 
étnico-raciais', do Edital de Ciências 
Humanas do CNPq, e no projeto 
' C o n h e c i m e n t o ,  p e s q u i s a  e  
inovações curriculares na formação 
de professores para a diversidade 
étnico-racial no Ensino Superior: 
Questionamentos e contribuições 
das matrizes étnico-raciais e 
culturais, de sabres africanos e 
afrodescendentes', do Edital Abdias 
do Nascimento, da Secretaria de 
E d u c a ç ã o  C o n t i n u a d a ,  
Alfabetização e Diversidade 
(Secadi) da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (Capes).

“Atentando às áreas de 
atuação e pesquisa da professora 
Marinei Almeida, considero uma 
importante oportunidade para este 
Departamento contar com a 
colaboração de uma professora com 
ampla experiência nos estudos sobre 
literatura comparada afro-brasileira 
e africana e relações étnico-raciais, 
em particular no que concerne aos 
conteúdos programáticos  de 
formação da área de educação e 
relações étnico-raciais”, disse a 
professora Tatiane Cosentino 
Rodrigues,  coordenadora do 
Neab/UFSCar.  “Ressa l to  as  
possíveis contribuições que a 
professora poderá t razer  às  

sinalizaram para que ele parasse, 
assim ele parou e sinalizou através 
de pisca alerta, desceu e constatou o 
fato.

A vítima tinha 52 anos e era 
moradora da Rua Itapuã no 
loteamento Bom Samaritano. A 
ocorrência foi atendida pela Polícia 
Militar, que acionou  o corpo de 
bombeiros, a Polícia Civil e Politec 
para os procedimentos.

Na manhã de ontem,  foi 
realizado pela polícia civil a 
reconstituição do acidente   para 
corroborar a versão dos fatos.

policiais  que transitava pela avenida 
Sete de Setembro, parando no ponto 
de ônibus da praça da PM, para 
desembarque e embarque de 
passageiros, que em seguida 
sinalizou através de seta e iniciou a 
manobra de conversão para a 
esquerda pela rua Frei Ambrósio 
sentido a rodoviária, ao cruzar a 
avenida Sete de setembro, sentiu que 
o ônibus balançou como que se 
tivesse passado em cima de algo, que 
não escutou barulho algum, 
tampouco viu alguém atravessar a 
frente do veículo, e que populares 

município de Jauru na tarde desta 
quinta-feira (16.03). Foi cerca de 
uma hora e meia de chuva intensa 
que causou bastantes estragos na 
cidade e na zona rural.

Foram casas invadidas 
pela água da chuva, além de 
pontes e bueiros que foram 
destruídos devido a força da 
enxurrada. Ainda não se tem um 
balanço feito, porém várias foram 
as comunidade atingidas com a 
chuva na tarde desta quinta-feira.

 ano de 2017 tem sido de Obastantes chuvas na 
região Oeste de Mato 

Grosso. Desde janeiro chove 
praticamente todos os dias. A 
s i t u a ç ã o  a c a b a  s e n d o  
preocupante uma vez que as 
estradas ficam em péssimas 
condições de trafegabilidade, 
além de buracos que ocorrem no 
asfalto na cidade.

Uma exemplo de forte 
chuva torrencial ocorreu no 

Ciclista tem vida ceifada em trágico
acidente na Avenida 7 de Setembro

Da Redação

TRÂNSITO

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que acionou  o corpo de bombeiros, a Polícia Civil e Politec para os procedimentos

 
Foto: PM

Acidente envolvendo micro ônibus e ciclista na Avenida 7 de Setembro

Professora da Unemat atuará como pesquisadora
visitante na Universidade Federal de São Carlos

PESQUISA, ENSINO & EXTENSÃO

Nataniel Zanferrari

 
Foto: Arquivo Pessoal

Professora doutora Marinei Almeida

ESTRAGOS

Chuvas causam prejuízos e
destroem pontes em Jauru
Tonny Marcos

 
 
Foto: TM Notícias

Ponte foi destruida pela chuva
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fiscalizados 185 veículos e 215 
pessoas, sendo realizados 62 
testes de Alcoolemia e também 
62 pessoas participaram da 
atividade de educação para o 
trânsito, onde os condutores 
assistiram pequenos vídeos sobre 
condutas no trânsito e suas 
consequências.

F o r a m  a i n d a  
confeccionados pela PRF,  02 
Termos Circunstanciados de 
Ocorrência e 01 Boletim de  
Ocorrência Circunstanciado, por 
crimes de trânsito, além de 
diversas autuações por infrações 
d e  t r â n s i t o  e  d i v e r s o s  
recolhimentos de veículos e 
documentos.

 om o objetivo de Cmelhorar a acessibilidade 
nas ruas da Cidade, 

proporcionando um trânsito mais 
seguro para todos,foi realizado na 
manhã quinta-feira em Cáceres 
uma operação conjunta de 
fiscalização e educação de 
trânsito.

A ação realizada faz parte 
de um planejamento de ações 
conjuntas de fiscalização e 
educação para o trânsito que estão 
ocorrendo durante este ano no 
município.

A ação desenvolvida pela 

Polícia Rodoviária Federal, 
Polícia Militar, Coordenadoria de 
Trânsito de Cáceres e Detran, 
contou com um efetivo de 29 
a g e n t e s  d e  s e g u r a n ç a  
pública/trânsito e aconteceu no 
cruzamento da Rua Padre 
Casemiro com a Rodovia BR 
070, das 08h às 11 h.

Foi empregada também 
na ação o Ônibus Multimissão da 
PRF com atividades de educação 
pa ra  o  t r âns i to  (C inema  
Rodoviário).

Ao todo durante as três 
horas de operação foram 

Apresentações do  Grupo: O 
Grupo Chalana, fundado em 22 
de agosto de 1992 e  já 
representou o Estado de Mato 
Grosso em eventos realizados em 
todas as Regiões do Pais, e o 
Brasil em Eventos Internacionais 
em 15 Países, nos Continentes da 
Ásia, Europa e América, tendo ao 
l o n g o  d e  s u a  e x i s t ê n c i a  
colecionado inúmeros prêmios e 
troféus, como o Guakar de Ouro, 
na Colômbia; os Troféus Arara 
Azul e Pantanal, em Cuiabá, 
M o ç õ e s  d e  A p l a u s o  d a  
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso e das Câmaras de 
Vereadores de Cáceres e de 
Cuiabá, Diploma de destaque 
p e l o  c o n j u n t o  d a  O b r a  
apresentada, na Polônia e Eleito 
m e l h o r  G r u p o  d o  1 2 t h  
International Folclore Festival 
Veliko Tarnovo 2009 – Bulgária, 
e é o realizador do FIFOLK/MT – 
Festival Internacional de Folclore 
de Mato Grosso, desde 2010.

 Grupo Chalana, que tem Ocomo objetivo a difusão 
d a  c u l t u r a  m a t o  

grossense, brasileira e latino 
americana, incentivando jovens e 
adolescentes a cultivarem e 
valorizarem suas próprias raízes,  
promove em Cáceres no mês de 
abril uma deliciosa promoção de 
pizza.

O intuito da promoção é 
angariar fundos para a aquisição 
de figurinos para o novo quadro 
de danças da região norte do país.

As pizzas serão feitas por 
uma conceituada empresa de 
alimentos de Cuiabá e serão 
entregues no dia 10 de abril. Os 
cartões já estão sendo vendidos 
na cidade, você pode adquirir sua 
pizza com qualquer dançarino ou 
direção do Grupo pelo valor de 
apenas R$ 20,00.

A Família Chalana conta 
com seu apoio. Contatos 99640-
2035 com Tânia ou 99958- 5447 
falar com  Kassia.

 Comando do 6º Distrito ONaval, por meio da 
Operação Celeiro II, 

iniciada com a desatracação de 
oito navios do Complexo Naval 
de Ladário, no último dia 13 de 
março, intensificou as ações de 

Durante a Operação, 
estão previstas para ocorrer 
simultaneamente inúmeras 
atividades operativas inerentes às 
tarefas do 6º Distrito Naval, como 
Adestramentos de Operações 
Ribeirinhas, Operações de 

Inspeção Naval na Hidrovia do 
Rio Paraguai, no Estado de Mato 
Grosso do Sul e do Mato Grosso. 
Sendo também verificados 126 
sinais náuticos pelo Aviso 
Hidroceanográfico Fluvial  
Caravelas.

Navegação; apoio conjunto de 
embarcações  do  Exérc i to  
B r a s i l e i r o  ( E B ) ;  u m  
destacamento do Comando da 
Força de Fuzileiros da Esquadra; 
e tropas do Corpo de Fuzileiros 
Navais e do 2° Batalhão de 
Fronteira de Cáceres, totalizando 
o envolvimento de 600 militares.

Patrulha Naval, Ações de 
Inspeção Naval, Assistência 
Hospitalar e Levantamento 
Hidrográfico.

Além dos oito navios 
empregados, a Operação conta 
com a part icipação de 2 
aeronaves; lanchas e viaturas 
responsáveis pela Segurança da 

Operação Celeiro II Intensifica Inspeções
na Hidrovia do Rio Paraguai em Cáceres

SEGURANÇA DA NAVEGAÇÃO

Assessoria  
Foto: Marinha

AÇÃO NO TRÂNSITO

Forças de Segurança realizaram ação conjunta de
fiscalização e educação de trânsito  em Cáceres

Redação c/ Assessoria
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Ônibus Multimissão da PRF foi empregado na ação

FESTIVAL DE PIZZA

Grupo Chalana realiza Promoção de
Pizza Beneficente Cultural em Cáceres
Da Redação

Foto: Ilustrativa

Operação Celeiro II iniciou no dia 13 de março

A entrega das pizzas será no dia 10 de abril

BOLAS BRANCAS

Para a reinauguração da Praça Barão que estará 
acontecendo no próximo dia 24. Depois de muitas 
desavenças enfim nossa praça será entregue a 
população cacerense com honras e pompas, como 
merece, com direito a missa e shows artísticos. O povo 
agradece de entregarem a obra antes do FIPe, afinal a 
cidade recebe muitos visitantes.

BOLAS PRETAS

Para o sistema de Notas Fiscais da Prefeitura de 
Cáceres, que desde que foi implantado vira e mexe dá 
um problema deixando os comerciantes a ver navios. 
Essa semana o sistema ficou fora do ar por três dias, de 
acordo com informações o servidor deu pau. Situação 
complicada e embaraçosa para os comerciantes.

BOLAS BRANCAS

Para o salão de eventos construído na SICMATUR, 
realmente ficou muito bonito com uma paisagem 
exuberante do nosso Rio Paraguai, ou seja, a baia dos 
Malheiros. Agora todos os eventos que acontecerem 
em nossa Princesinha serão no salão de eventos 
totalmente climatizado, oferecendo a todos maior 
conforto.

BOLAS PRETAS

Para a falta de tampa nos bueiros da cidade, a exemplo  
na Rua da Tapagem esquina com Coronel Ponce. A 
calçada e muito estreita e não se tem visibilidade 
quem for virar a esquina estando a pé acaba por um 
minuto de bobeira por cair dentro. Moradores do local 
preocupados com o cidadão colocaram um cabo de 
vassoura com uma sacola de plástico para sinalizar, 
antes que o pior aconteça. Secretaria de Obras, vamos 
resolver esse problema.

Quando não acolhemos o Cristo em 
nós, tornamo-nos estéreis na fé e não 
produzimos frutos
“Por isso eu vos digo: o Reino de Deus vos 
será tirado e será entregue a um povo que 
produzirá frutos” (Mateus 21,43).

Preciso começar dizendo: não 
permita que o Reino de Deus seja tirado do 
meio de nós. O Reino de Deus chegou, em 
primeiro lugar, para o povo escolhido, mas 
muitos deles, sobretudo os chefes 
religiosos, os mais religiosos daquela 
época, comportaram-se com indiferença. 
Mais do que indiferença, rejeitaram a 
proposta do Reino de Deus, rejeitaram o 
próprio Salvador. 

Não O acolheram, não O amaram, 
tornaram-se simplesmente inférteis e não 
produziram frutos. Eles não tiveram o dom 
de acolher o grande dom de Deus: Cristo 
presente no meio de nós.
 Deus quer que produzamos muitos e 
muitos frutos, porque, quando não 
produzimos frutos no Reino de Deus, 
quando não acolhemos Cristo em nós, 
tornamo-nos estéreis na fé e não 
produzimos frutos, e assim não servimos 
para nada.

A graça que nos foi dada não é 
pouca, é muita graça! É a graça de Deus, do 
Seu Reino, a graça inclusive de ouvirmos o 
Reino a cada dia, de podermos meditar Sua 
Palavra, aproximarmo-nos do Corpo e 
Sangue do Senhor. A graça de termos Deus 
próximo de nós foi nos dada em abundância, 
mas, às vezes, aquele que muito tem não liga 
para o que tem, comporta-se com 
indiferença e não sabe valorizar.
Não podemos nos comportar com essa 
frieza, com essa indiferença, nem rejeitar a 
graça de Deus que está no meio de nós. 
Porque, a graça que temos, uma vez que não 
damos o valor que merece, ela será tirada de 
nós, será levada para outros que irão 
acolher.
Sabe, muitas vezes, comportamo-nos com 
um certo orgulho, com uma certa pretensão 
de nos acharmos melhores que os outros, 
mais santos que os outros, mais agraciados 
que outras pessoas. Às vezes, somos mesmo 
mais agraciados, mas ter a graça e não fazer 
uso dela é, na verdade, um grande mal para 
todos nós!

A graça que recebemos de Deus é 
para nos convertermos a cada dia, é para nos 
levantarmos e sermos melhores. Se outros 
estão vivendo a santidade, a graça de Deus é 
um sinal para acordarmos, levantarmos, 
acendermos aquela luz amarela sinalizando 
que estamos próximos do vermelho. 

Para que tomemos consciência 
daquilo que Deus nos deu, da Sua graça que 
está no meio de nós e nos comportemos 
como verdadeiros filhos e filhas da graça de 
Deus.
 A quem muito Deus deu, a estes Ele 
também há de exigir e cobrar. Deus não nos 
deu pouco! Por isso, tiremos da nossa vida a 
indiferença, a frieza, não tratemos de 
qualquer jeito as coisas de Deus, porque 
tratar de qualquer jeito o que é d'Ele é o 
primeiro sinal de indiferença e rejeição para 
com as coisas d'Ele.
Deus abençoe você!

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.
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Neste dia 15 de março, em que 
diversas organizações brasileiras 
propuseram uma greve geral em 
protesto contra a Reforma da 
Previdência, em nome de meus 
confrades e do Povo de Deus junto a 
q u e m  r e a l i z a m o s  a  m i s s ã o  
evangelizadora em nosso território 
provincial, não me resta outra postura 
a não ser a de um posicionamento 
frontalmente contrário à Reforma da 
Previdência Social proposta pela 
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC 287/2016), especialmente no 
que diz respeito ao aumento do tempo 
mínimo de contribuição para 49 anos 
e da idade mínima para 65 anos.

P a r a  s u s t e n t a r  m e u  
posicionamento, não lanço mão de 
argumentos baseados na economia, 
na matemática e na administração, 
pois não tenho conhecimento o 
suficiente nestas áreas. No entanto, 
baseado na realidade que nossos 
confrades encontram nos ambientes 
onde vivem e convivem e no 
compromisso com a Justiça,  
e x i g ê n c i a  i r r e n u n c i á v e l  d o  
Evangelho, afirmo com convicção 
que esta proposta é um verdadeiro ato 
de covardia com os mais pobres.

Basta olharmos para a luta 
diária de nossos irmãos agricultores, 
especialmente nas áreas rurais em que 
estamos presentes nos estados do PR 
(especialmente a Região Sudoeste), 
SC (Alto Vale do Itajaí, Planalto 
Central e Oeste) e ES (especialmente 
a região de Colatina), ou para a dureza 
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da vida dos operários nas periferias 
urbanas do Rio de Janeiro (Baixada 
Fluminense) e São Paulo para 
percebermos o grau de insanidade 
presente em exigir que estes 
trabalhadores braçais se desdobrem 
em quase 50 anos de trabalho para, 
depois, receberem migalhas que mal 
custeiam os remédios que se fazem 
necessários depois de uma vida de 
trabalho intenso e extenuante.

A quem beneficia iniciativas 
dessa natureza? Por que não 
apostarmos em estratégias mais 
distributivas e justas? Por que, para 
uma minoria privilegiada, um sem-
número de privilégios e, para a grande 
massa da população, a dureza de 
explicações pautadas em argumentos  
frios e desumanos, baseados na aridez 
dos números?

São perguntas a que nossos 
dirigentes não podem se furtar em 
responder. Permaneçamos firmes, 
c a d a  u m  d e n t r o  d e  s u a s  
possibilidades, para lutarmos com 
todas as forças a fim de que nosso 
Brasil seja de fato um lugar de justiça 
e de paz para todos.
Com estima fraterna, e com apoio de 
meu Definitório Provincial, deixo 
minhas saudações, rogando a Deus 
por um tempo de maior senso de 
humanidade em nosso país.
 
Frei Fidêncio Vanboemmel, OFM: 
Ministro Provincial da Província 
Franciscana da Imaculada Conceição 
do Brasil

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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Deus deseja que 
produzamos muitos frutos

 “A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam”, Frei Betto
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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

By Rosane Michels

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

Miss Cáceres 2017

A estudante de Direto Aline Castanha Fontes, de 20 anos, filha de Túlio Aurélio Campos Fontes e Gisele Castanha, 
representará a cidade de Cáceres no concurso Miss Mato Grosso.

Em noite de glamour, no Buffet Vivere, Aline Fontes recebeu a faixa e a coroa das mãos da Miss Cáceres 2015, 
Jaqueline Massavi.

O evento comandado pelo cabeleireiro e promoter José Carlos 
Pacheco, reuniu a nata da sociedade 
cacerense. Confira nas lentes de Lucas 
Garcia, os melhores momentos: 


