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By Rosane Michels

Esotérico

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus, 
seu regente, beneficiando 
acordos e negociações, 
especialmente as que 

envolvem a possibilidade de firmar um 
novo contrato. O momento favorece 
também as viagens e estudos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
indicando uma fase de 
maior envolvimento com 

trabalhos em grupos ou equipes. O 
momento é bom para novos contatos, 
especialmente com grandes empresas e 
fechamento de contratos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
indicando uma fase de 
maior envolvimento com 
sua vida material  e 

financeira. Os investimentos são 
favorecidos e o dinheiro chega com 
mais facilidade em sua vida.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de seu 
signo marcando o início 
de uma nova fase. Sua 
energia vital é retomada e 

os projetos começam a ser colocados 
em prática. O momento pode envolver 
novos inícios, aprovação de projetos e 
começo de relacionamentos.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer indicando dias de 
i n t r o s p e c ç ã o  e  
distanciamento da vida 
social. O momento é ótimo 

para planejar novos projetos, para as 
leituras, especialmente as espirituais e 
para a prática da meditação e yoga. 
Momento de reflexão.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
marcando o início de uma 
f a s e  d e  m a i o r  

e n v o l v i m e n t o  c o m  q u e s t õ e s  
importantes, como uma parceria 
comercial e grande soma de dinheiro. O 
dinheiro compartilhado é beneficiado.

O Sol começa sua 
caminhada através de 
Câncer, se une a Vênus e 
movimenta de maneira 
bastante positiva seus 

relacionamentos. O momento pode 
envolver novas amizades e até o 
início de um namoro. A vida social se 
torna bastante agitada.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
indicando uma fase de 
ro t ina  movimentada,  
e s p e c i a l m e n t e  a  d e  

trabalho. O momento é ótimo para 
cuidar de si mesmo com exercícios, 
dietas e tratamentos de beleza.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
indicando uma fase de 
maior  envolv imento  

emocional e abertura do coração. O 
momento pode envolver um novo 
romance ou, se já for comprometido, 
uma melhora efetiva na relação.

O So l  começa  sua  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus, 
seu regente, marcando o 
início de um ciclo em que 

você estará mais voltado para sua vida 
profissional e sua carreira. O 
momento pode envolver uma 
promoção ou um novo emprego.

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer, se une a Vênus e 
traz novas oportunidades 
de viagens e estudos fora de 
seu país. O momento 

envolve o fortalecimento da fé e 
otimismo. Um projeto envolvendo 
pessoas estrangeiras pode ser firmado.

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

O  S o l  c o m e ç a  s u a  
caminhada através de 
Câncer e se une a Vênus 
d e i x a n d o  v o c ê  m a i s  
fechado e voltado para o seu 
m u n d o  e m o c i o n a l  e  

familiar. Você estará mais caseiro e 
voltado para os seus. A compra ou venda 
de um imóvel não está descartada.

***************************
Colhendo mais uma flor no jardim da sua existência a 
simpática Viviane Muniz de Moraes que comemorada 
esta data especial ao lado de familiares e amigos. 
Parabéns! 

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

Charme e elegância caminham lado a lado na vida do 
casal Juliano Alves Machado e Patrícia que cativam 
a todos com seu jeito de ser. Bom dia!

Votos de paz, saúde, felicidade, amor e sucesso à 
Edmarlas Almeida Silva que ontem comemorou 
mais um ano de vida. Felicidades!

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

Uma ótima quarta-feira regada de positividades é 
o que desejamos ao Claudionor Duarte que 
desenvolve com muita dedicação e competência 
um ótimo trabalho na SICMATUR. Sucessos!

Um alô mais que especial a finess Andrea Carla 
Henry que hoje esta escrevendo mais um capítulo no 
livro de sua existência.  Feliz Aniversário!

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

***************************
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CÂMARA EM AÇÃO

Por volta das 16 horas, em rondas no Bairro São Luiz, a guarnição 
da Polícia Militar avistou um Astra, cor cinza, placa DII 3804 de Cuiabá, 
que ao perceber a presença da polícia o condutor acelerou o veículo 
empreendendo fuga. Página 03

Depois de passar por mais de 60 
cidades brasileiras, a Tocha Olímpica dos 
jogos “Rio 2016” chega em Mato Grosso, 
nesta quinta-feira dia 23 de junho. Página 03

No domingo,  durante 11ª  Operação Ágata, em mais uma ação 
integrada entre policiais militares do Grupo Especial de Segurança de 
Fronteira, Policiais Civis de Mirassol do Oeste e Forças Armadas resulta 
na apreensão de cerca de 30 kg de pasta base de cocaína.  Página 05

PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Homem é preso por direção perigosa e lesão
corporal na tarde de segunda-feira em Cáceres

Motorista embriagado atropela um homem e é preso pela PM

Foto: PM-MT

DEMIS E DIRLEI

Dois representantes de Cáceres conduzirão a
Tocha Olímpica na capital nesta quinta-feira

Condutor Demis Rogério Rodrigues Costa

Foto: Arquivo

Ultima semana para os servidores da prefeitura de
Cáceres fazerem o Censo Previdenciário obrigatório

CADASTRO

S e r v i d o r e s  
públicos,  tem até 
segunda-feira, 27, para 
r e a l i z a r a m  a  
atualização cadastral  
d o  C e n s o  
Previdenciário, que é 
o b r i g a t ó r i o  p a r a  
a q u e l e s  q u e  t ê m  
vínculo com órgãos da 
administração direta e 
indireta, englobando 
autarquias, além da 
Câmara Municipal. 

Página 04

Foto: Divulgação

OPERAÇÃO ÁGATA

Ação integrada entre Gefron, Polícia Civil e
Forças Armadas apreendem de 30 kg de droga

Mais uma apreensão de drogas durante Operação Ágata

Foto: Gefron

 Página 04

Aplicativo é novo 
aliado no combate

ao trabalho infantil 
em Mato Grosso

Página 06

SOS INFÂNCIA

RGA/TCE
O Tribunal de Contas do Estado de Mato 
Grosso respondeu ontem à consulta feita pelo 
Governo do Estado sobre a possibilidade de 
impacto da concessão do Reajuste Geral 
Anual (RGA) na Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF). Em decisão unânime, os 
conselheiros da Corte de Contas destacaram 
que a concessão do benefício ao servidor 
impacta sim como gasto com pessoal na LRF. 
A resposta da consulta feita ao TCE reforça o 
que já havia sido dito Governo do Estado. 
Caso conceda o reajuste de 11,28% aos 
servidores do Poder Executivo, o gasto com 
pessoal ultrapassaria 54% da Receita 
Corrente Líquida (RCL). A Lei de 
Responsabilidade Fiscal determina gasto de, 
no máximo, 49% com pessoal. Com isso, a 
concessão do RGA levaria o Estado a infringir 
a LRF, como aconteceu no último 
quadrimestre de 2015, quando foi dado o 
prazo de 12 meses para a readequação das 
contas do Estado. Ou seja, o Governo tem até 
dezembro deste ano para chegar ao teto de 
49% da RCL em gasto com pessoal.

TRANSIÇÃO/SECRETARIA
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
(Sedec) e a Secretaria de Estado de Fazenda 
(Sefaz) realizam esta semana a transição de 
secretários. Seneri Paludo, que comandava a 
Sedec desde o início do mandato do 
governador Pedro Taques, assume a Sefaz no 
lugar de Paulo Brustolin, que pediu 
exoneração. A Sedec passou a ser comandada 
desde segunda-feira (20.06) pelo ex-
presidente da Associação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), 
Ricardo Tomczyk. Durante a  semana o 
secretário Seneri Paludo trabalhará na 
transição das pastas, atuando meio período na 
Sedec e meio período na Sefaz, onde se 
reunirá com Paulo Brustolin para conhecer 
melhor os projetos e ações desenvolvidos pela 
pasta.

CORRIDA HOMENS DO FOGO
Teve início as comemorações do Dia do 
Bombeiro, que acontece no próximo 02 de 
julho. Mas de 800 atletas participaram na 
manhã de domingo (19) da 30ª Corrida 
Homens de Fogo, realizada pelo Corpo de 
Bombeiros Militar. A corrida teve dois 
percursos com largadas simultâneas, sendo o 
primeiro de aproximadamente 10 quilômetros 
e o segundo de 5 quilômetros. Além de atletas 
de todas as idades, o evento contou com a 
presença de militares bombeiros que também 
competiram na categoria militar.

DIREITO DO CONSUMIDOR
O Procon Estadual participará do 2º Colóquio 
de Direito do Consumidor, realizado pela 
Assembleia Legislativa do Estado. O evento 
acontece no dia 28 de junho, das 09h às 11h, 
no auditório Milton Figueiredo, na AL, com o 
objetivo de tirar dúvidas dos participantes e, 
ainda, proporcionar explicações sobre os 
serviços essenciais da população. Essa 
segunda edição tem como tema “Educação 
Para o Consumo”, e serão abordados assuntos 
relevantes como, o “Direito do consumidor no 
sistema de saúde”, “Superendividamento”, 
entre outros. O colóquio contará com a 
participação da superintendente do Procon-
MT, Gisela Simona Viana, que ministrará uma 
palestra sobre “Direitos do Consumidor”. O 
2º Colóquio de Direito do Consumidor será 
aberto ao público. Não havendo necessidade 
de fazer inscrição prévia.
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E m  s u a  t r a j e t ó r i a  d e  
desenvolvimento desde os primórdios, a 
humanidade se caracteriza pela busca do 
poder, consequentemente pela sobreposição 
de indivíduos sobre os outros. Neste aspecto 
singular do homem a corrupção sempre foi 
fator para essa sobreposição. Impérios se 
constituíram e se ruinaram devido à essa 
chaga. 

O próprio império Romano 
estabeleceu de forma institucional a 
corrupção, e por conseguinte foi a fissura 
aberta para o seu desmantelamento.

Com o surgimento da moeda que 
está intimamente transmitida ao dinheiro e 
das trocas comerciais, especialmente no que 
diz respeito a passagem de uma economia 
baseada na troca direta para outra indireta 
(denominada monetária), a moeda surgiu 
em múltiplas civilizações com várias 
formas de representação até culminar no 
hoje “dinheiro”.  Hoje, o dinheiro para 
muitos cumpre o papel de verdadeiro 
“Deus” e que por ele se mata e se morre, se 
comete todo o tipo de insanidade, a ponto de 
escravizar o homem de forma irremediável.

A correlação do dinheiro e o poder é 
umbilical, porquanto o dinheiro compra o 
poder. Para muitos, sinônimo de poder é 
dinheiro e vice-versa, correlativamente o 
dinheiro na obtenção do poder gera também 
a corrupção, ou seja, o poder corrompe. No 
Brasil, a corrupção tem suas raízes em nosso 
C o l o n i a l i s m o  e  n o  i m p e t u o s o  
Escravagismo, que induziram pessoas a se 
corromperem para se ter o mínimo de 
liberdade. Nascia ali o “jeitinho”.

O arrigado patrimonialismo compõe 
da mesma forma as raízes corruptivas no 
Brasil, e esse conceito não distingue o 
público do privado, afinal o Estado é 
mantenedor dos privilégios de uma elite 
constituída para se locupletar de nossas 
riquezas. Essa somatória de fatores criou 
uma cultura corruptiva secular que está 
intrínseca em nossa sociedade. Os corruptos 
são em geral os donos do poder como algo 
ordinário.

O historiador e pensador britânico 
Lord Acton ponderou: “a corrupção reside 
f u n d a m e n t a l m e n t e  n o  p o d e r .  
Continuamente cita sua celebre frase: o 
poder tem a tendência a se corromper e o 
absoluto poder corrompe absolutamente e 
adicionava ainda que: meu dogma é a geral 
maldade dos homens portadores de 
autoridade, são os que mais se corrompem.”

Neste aspecto contextualiza-se que 
o poder se materializa no dinheiro. Quanto 
mais dinheiro, mais poder. Para obtê-lo não 
é necessário o labor edificante virtuoso, mas 
perversamente se utilizar de todas as formas 
de corrupção e usurpação para sua 
multiplicação indecorosa. Esses são os 
parâmetros que têm regido a sociedade 
brasileira, em especial a política pátria.

Não há idealismo ou projetos 
edificadores da construção de uma nação 
justa, soberana e fraterna. Há a busca do 
dinheiro para manutenção do poder, o poder 
pelo dinheiro para alguns privilegiados.
Henrique Matthiesen - Bacharel em 
direito

Cada dia mais me convenço de 
que é fundamental aprender a ler. Mas 
também me convenço de que Paulo 
Freire estava certo: não basta juntar 
letras e identificar que palavra elas 
formam. É preciso ler o mundo. Estou 
dizendo isso porque nos tempos atuais as 
palavras têm sido usadas de tantas 
maneiras que quem souber ler apenas 
palavras soltas, não vai mesmo entender 
o que andam dizendo por aí.

Outro dia me perguntaram o que 
é essa tal “escola sem partido” de que 
estão falando. Tive que parar e pensar: 
por onde começar uma explicação? 
Algumas pessoas pensam que se trata da 
ligação de escolas com partidos; 
algumas pensam que se trata daquela 
coisa de pintar as paredes das escolas, ou 
distribuir uniformes, com as cores 
correspondentes ao partido do qual faz 
parte o político que foi eleito para a 
gestão, municipal ou estadual. Mas não é 
a isso que se refere a expressão que está 
em discussão.

Então como entender essa 
história de criar uma lei para uma 
“escola sem partido”? Aqui entra a 
necessidade de ler o mundo ao ler as 
palavras. Partido no dicionário é 
definido como algo quebrado ou 
fragmentado; no sentido político é 
referência a um grupo ou facção que se 
organiza em torno de um projeto ou 
proposta em relação ao poder de 
governo.

Quando alguém diz que é de um 
partido, supostamente podemos ter uma 
ideia de quais propostas essa pessoa 
defende, quais ações essa pessoa 
pretende realizar, quais projetos ela 
pretende defender: são (ou deveriam ser) 
aqueles que seu partido apresenta.

Mas nem todas as pessoas estão 
filiadas a partidos políticos, no entanto 
as pessoas assumem posições, elas 
defendem ideias, elas fazem propostas, 
elas agem no sentido de concretizar os 
projetos nos quais acreditam. 

Elas não só fazem parte da vida 
de seu grupo ou comunidade, mas elas 
tomam parte nessa vida, ou seja, elas 
tomam partido. Essa ideia é a base do 
conceito de participação.

Desde o início do processo de 
redemocratização no Brasil, ou até 
mesmo antes, vem sendo discutida a 
importância da participação das pessoas 
na vida da sociedade. 

Há anos que as escolas discutem 
e quase todas optam por registrar em 
seus projetos políticos pedagógicos 
(PPP) a intencionalidade da ação 
educativa de formar sujeitos críticos e 
participativos.

Ou seja, sujeitos que tomem 
partido diante das situações que a vida 
lhes imponha. 

Há anos que as políticas de 
formação de professores insistem na 
necessidade de docentes que saibam 
promover a análise crítica da realidade 
para serem capazes de participar e nela 
interferir. Ou seja, professores que 
tomem partido.

Assim, entendemos que tomar 
partido é fazer parte, é participar. E para 
que as pessoas possam participar 
precisam conhecer, compreender, 
formular opiniões; isso ocorre quando a 
educação possibilita ampliar os 
horizontes por meio do contato com 
opiniões diversas; quando capacita para 
a argumentação, para a defesa de ideias 
próprias, para o respeito à opinião 
con t rá r i a ;  quando  v iab i l i za  a  
criatividade, a descoberta, a invenção; 
quando promove o encontro com o 
diferente, o inusitado, o até então 
inimaginável; quando exercita o 
companheirismo, a solidariedade, a 
ajuda mútua, entre outras tantas coisas. 
A educação leva as pessoas a tomarem 
partido.

Então, como explicar que agora 
estejam tentando aprovar uma lei que 
imponha a todos o que estão chamando 
de uma “escola sem partido”? A escola 
não será mais o local e a educação não 
será mais o processo por meio do qual se 
aprende a participar? Aos professores 
não será mais permitido emitir opiniões, 
defender ou divergir de determinadas 
ideias, apresentar mais de uma 
perspectiva sobre diversos temas? Não 
caberá a ele ensinar que a ciência avança 
por meio de divergências com verdades 
que são muitas vezes refutáveis? A 
escola não será mais o espaço público da 
convivência entre todos os tipos de 
pessoas que compõem a sociedade? Não 
será mais a educação processo por meio 
do qual se aprende a tomar partido?

Para além disso, cabe ainda 
questionar se é possível ao ser humano 
viver em comunidade e em sociedade 
sem tomar partido. 

Não acredito que isso seja 
possível, pois se assim fosse estaríamos 
jogando fora a característica que nos 
distingue dos outros animais: nossa 
capacidade de pensar, fazer planos, 
executá-los, melhorá-los a cada vez e 
ainda dividir com as novas gerações as 
experiências vividas, as lições 
aprendidas. Se assim fosse, quem 
tomaria as decisões por nós? (Eis aqui 
um dos riscos da “escola sem partido”).

Termino afirmando: não há 
escola sem partido, pois não há educação 
sem participação, não há educação sem 
que pessoas tomem partido.

*******************
Heloisa Salles Gentil: Professora do 
PPG/Educação (UNEMAT)

Rosane Michels - Editora
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dia 6.
Sob a coordenação do 

Sindica to  dos  Servidores  
Públicos Municipais (SSPM), a 
eleição ocorrerá das 8h às 17h na 
sede do Sindicato, localizada na 
Avenida Getúlio Vargas, 2000. 
Todos os servidores efetivos com 
nível superior poderão concorrer.

A p o s e n t a d o s  e  
pensionistas poderão votar, 
porém, por Lei, não poderão 
concorrer ao cargo.

 enildo Pinto de Arruda Z(Xá Onça), Graciella 
Oliveira Coelho, Rosinei 

Brunelli, João Batista do Carmo e 
Zubeide Peixoto Ambrósio 
Curvo, t iveram os nomes 
homologados pela Comissão 
Eleitoral, para concorrer ao cargo 
de Gerente de Benéfico do 
I n s t i t u t o  M u n i c i p a l  d e  
P r e v i d ê n c i a  S o c i a l  d o s  
Servidores (PREVICáceres) em 
eleição marcada para o próximo 

o longo de 95 dias, 12 mil Apessoas participam do 
revezamento da Tocha 

Rio 2016. Elas têm a missão de 
conduzir a chama Olímpica pelo 
Brasil, envolvendo todo país no 
clima dos Jogos. 
 Os 12 mil condutores 

visivelmente embriagado e com 
três menores no carro, M.N.  de 
12 anos, A.F.S de 16 anos e D.L. 
de 15 anos. 

Ainda foi encontrado no 
veículo 20 latinhas (palito) de 
cerveja Skol no banco traseiro, 
foram apreendidos celular 
samsung, caixa térmica, dois 
pendrive, um relógio de pulso 
marca Sinka e uma folha de 
cheque lavrado no valor de um 
mil reais, do Banco Itaú.

Contra o condutor foi 
lavrado auto de direção perigosa 
de veículo na via pública e lesão 
c o r p o r a l .  To d o s  f o r a m  
conduzidos ao CISC juntamente 
com o material apreendido para 
providências que o caso requer.

e acordo com o Boletim Dd e  O c o r r ê n c i a  
2016.193490,  a GU saiu 

e m  a c o m p a n h a m e n t o  e  
conseguiu cercar o veículo 
ficando de frente para este, 
momento em o 1º Ten PM Arthur 
desceu da viatura para realizar a 
abordagem, o condutor acelerou 
novamente o veículo subindo na 
calçada atentando contra a vida 
d o  C B  P M  D o u g l a s   e  
empreendeu nova fuga. A GU 
continuou o acompanhamento, 
modulando com as outras 
viaturas.

Na Avenida São Luiz 

próximo ao Posto Bandeirantes o 
veículo Astra atropelou o 
motociclista Aristides Martins de 
Miranda (Policial  Mil i tar  
Aposentado) que foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros e 
encaminhado ao Hospi ta l  
Regiona l .  Cont inuando a  
perseguição na Rua Almirante 
Barroso o veículo bateu em um 
bueiro e ficou imobilizado, 
m o m e n t o  e m  q u e  o  S g t   
Cremilson conseguiu realizar  a 
abordagem. O condutor do 
veículo foi identificado como 
Emerson Rogerio Fulioto, de 39 
anos, que segundo o BO estava 

do revezamento.
Em Mato Grosso, 131 

pessoas terão a oportunidade de 
carregá-la. A tocha olímpica 
começa sua t rajetória  no 
Aeroporto Marechal Rondon, em 
V á r z e a  G r a n d e ,  r e g i ã o  
metropol i tana da  capi ta l ,  

foram escolhidos por fazerem a 
diferença, seja no esporte ou em 
suas comunidade. Eles foram 
selecionados a partir de quatro 
c a m p a n h a s  d i f e r e n t e s ,  
promovidas pelo Comitê Rio 
2016 e pela Coca-Cola, Nissan e 
Bradesco, patrocinadores oficiais 

Maracanã, onde a pira Olímpica é 
acesa, dando início aos Jogos. 
Representando Cáceres no 
revezamento da Tocha, dois 
condutores: o servidor público 
Demis Rogério Rodrigues Costa, 
que foi escolhido pela campanha 
da Nissan e o Bombeiro Militar 
Dirlei Correia Medeiros, pelos 
trabalhos prestados.

passando pelos principais pontos 
tu r í s t i cos  e  monumen tos  
históricos das duas cidades até 
chegar à Arena Pantanal, onde 
haverá um show de encerramento 
e será acesa a Pira Olímpica.

Cada condutor leva a 
chama por cerca de 200 metros. A 
parada final da chama é a 
cerimônia de abertura, no 

Dois representantes de Cáceres conduzirão a
Tocha Olímpica na capital nesta quinta-feira

DEMIS E DIRLEI

Da Redação
Foto: Arquivo

Bombeiro Militar Dirlei Correia Medeiros

PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Homem é preso por direção perigosa e lesão
corporal na tarde de segunda-feira em Cáceres
Da Redação

Foto: PM-MT

No banco traseiro 20 latinhas de cerveja

ELEIÇÕES

Eleição de Gerente de Benefício do Previ
Cáceres será disputada por cinco chapas
 Assessoria/SSPM

Foto: Ilustração

COTIDIANO
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CÂMARA EM AÇÃO
Assessoria

Vereadores aprovam recursos para 
Casamento Comunitário

A Câmara Municipal aprovou na noite desta segunda-feira (20), uma 
solicitação da Prefeitura para a abertura de um Crédito Adicional 
destinado à realização de um evento que vai realizar o projeto de 
casamento Comunitário, para atender, como informa o Poder Executivo, 
a população de baixa renda.  O valor do crédito é de R$ 8 mil. O 
Casamento Comunitário será completamente gratuito e exclusivo para 
casais residentes no município, marcado para acontecer no 24 de junho 
próximo. Cerca de 100 casais serão beneficiados com essa realização, 
que conta com todo apoio dos vereadores.

Câmara aprova crédito especial para
Previ Cáceres e Consórcio de Saúde

Com os vereadores reunidos na noite desta segunda-feira (20), a Câmara 
Municipal aprovou um projeto do Poder Executivo que pede autorização 
para abertura de um Crédito Adicional Especial (recurso financeiro) para 
quitar compromissos com o Previ Cáceres e o Consórcio Municipal de 
Saúde. O crédito é de R$ 1.385 mi (um milhão, trezentos e oitenta e cinco 
mil reais).

Recursos para firmar convênios com 
Conselho Comunitário e pagamento  de 
presos que trabalham foram aprovados 

pelos vereadores
No firme propósito de que o município invista na recuperação de 
apenados, visando o incentivo social e humano, para que a pessoa que 
cumpre pena possa ser reinserida na sociedade, a Câmara Municipal 
aprovou na noite desta segunda-feira (20), um pedido da Prefeitura 
Municipal para a liberação de um crédito adicional no valor de R$ 112 
mil, a fim pagar pelos serviços de reeducandos da Cadeia Pública de 
Cáceres. São diversos encarcerados que adquiriram o direito de trabalhar 
para o município no serviço viário da limpeza pública, comandado pela 
Secretaria de Obras.  A Câmara Municipal também aprovou na mesma 
Sessão, autorização para que a Prefeitura realize convênios com o 
Conselho da Comunidade da Comarca de Cáceres, a fim de possibilitar a 
utilização de reeducandos (presos da Cadeia Pública), com a finalidade 
de reinseri-los na sociedade.

Avenida Getúlio Vargas, 1189 - Monte Verde - 3223-3200

Venham todos prestigiar 

17º Arraiá Correa dias 8,9 e 10 de julho

A Maior e melhor festa Julina da região A mais de 19 anos com você

 ermina na próxima segunda-Tfeira, 27, o prazo para os 
servidores da prefeitura de 

C á c e r e s ,  f a z e r e m  o  C e n s o  
Previdenciário. A medida é obrigatória e 
destinada a todos os servidores públicos 
titulares de cargo efetivo e estáveis 
ativos, aposentados e pensionistas e seus 
dependentes, vinculados ao Instituto 

Municipal de Previdência Social dos 
Servidores do Município de Cáceres – 
PREVICÁCERES.

Cáceres é uma das 43 cidades 
brasileiras contempladas com o projeto 
PROPREV, viabilizado conforme termo 
de cooperação firmado entre o 
Ministério do Trabalho e Previdência 
Social e o Município de Cáceres, para 

realização da atualização cadastral dos 
segurados.

O decreto municipal de nº 210 
que determina a realização do censo foi 
publicado no Diário Oficial Eletrônico 
dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso e tem como finalidade, criar, 
atualizar e consolidar o Cadastro 
Nacional de Informações Sociais dos 
Regimes Próprios de Previdência 
Social. Conforme definido no decreto, o 
censo previdenciário é obrigatório para 
aqueles que têm vínculo com órgãos da 
administração direta e indireta, 
englobando autarquias, além da Câmara 
Municipal, quem não fizer a atualização 
de dados terá o pagamento do salário, 
proventos ou pensão bloqueados e só 
voltará a recebê-lo quando regularizar a 
situação. No total, os benefícios poderão 
ficar suspensos por até um ano. Depois 
d e s s e  p r a z o ,  s e r ã o  c o r t a d o s  
definitivamente.

Além disso, o censo também 
tem a meta de possibilitar a integração 
de sistemas e bases de dados, e ainda 
melhorar a qualidade das informações 
sobre os segurados, eliminando 
distorções e assegurando aos servidores 
benefícios como aposentadoria, auxílio-

domiciliar, enquanto que os que 
estiverem presos deverão prestar as 
informações por meio de declaração 
expedida pela autoridade carcerária. 
Para realizar a atualização cadastral é 
importante que o segurado certifique-se 
da documentação que deve ser 
apresentada, e que faça o agendamento 
p r é v i o  a t r a v é s  d o  
sitehttp://censo.previcaceres.com.br

doença, salário-maternidade, salário-
família. O censo será realizado por uma 
empresa especializada em gestão 
previdenciária, a Webtch Soluções, e 
será acompanhado e monitorado pela 
secretaria municipal de administração e 
pela PREVICÁCERES.

Os segurados que estiverem 
d o e n t e s ,  c o m  l o c o m o ç ã o  
impossibilitada, poderão requerer visita 

CADASTRO

Ultima semana para os servidores da prefeitura de
Cáceres fazerem o Censo Previdenciário obrigatório
Assessoria

 om 3 medalhas de ouro, 6 de Cprata e 6 de bronze conquistadas 
no Atletismo, os alunos do 

Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo 
demonstraram empenho e superação nas 
provas dos Jogos do Instituto Federal de 
Mato Grosso, concluídos na última 
sexta-feira (17.06) em Tangará da Serra.

A atleta Adriani Fernandes 
iniciou a competição com a conquista do 
ouro para o campus na prova de 
A r r e m e s s o  d e   e m  u m a  P e s o
demonstração de força e aceleração.  
Técnica, velocidade e capacidade de 
impulsão garantiram ao atleta Alan 
Santiago o ouro na prova de salto triplo. 
Santiago também trouxe para o campus 
a prata na prova de salto em distância.

O terceiro ouro conquistado 
pelo campus no atletismo foi fruto do 
trabalho em equipe dos atletas Jefferson 
Fernandes,  Leonardo Rezende,  
Leonildo Rodrigues e Mateus Barbosa  
que com sintonia, precisão e velocidade 
alcançaram o primeiro lugar na prova de 
revezamento 4X400 metros.

Em provas de força os atletas 
do Campus Cáceres Luis Fernando 
Aires e Leandro Pereira de Souza 
conquistaram medalhas de prata no 
Arremesso de Peso e Lançamento de 
Dardo Masculino.  As meninas de prata 
do Campus Cáceres nesta edição dos 
jogos foram Thalia Cristina no 
Lançamento de Dardo Feminino e 
Juliana Rires na corrida de 800 metros 

feminino. Prata também para a equipe 
velocista  Emily Raissa Teixeira, Thalia 
Cristina, Maristely  Gomes  e Stefanni 
Almeida, no Revezamento 4X100 
metros feminino. Conquistaram o 
bronze, os atletas Jefferson Fernandes, 
nos 800 Metros masculino;  Juliana 
Rires, no Salto em Distância; Guilherme 
Xisto na corrida de 1.500 Metros 
masculino;  Emily Raissa, nos 1.500 
Metros feminino; Leonardo Rezende, 
no Salto em Altura e os atletas do 

Revezamento 4X 100 masculino, Julio 
Cesar Arruda,  Wellington  Batista,  
Felipe Lima  e Marcus  Viegas.

Também participaram das 
provas do atletismo, os alunos Campus 
Cáceres Wandir Castelo no Arremesso 
de Peso; Nayara Neves, nos 400 Metros 
e Salto em Distância; Rayane Silva, na 
prova de 200 Metros; Gabriel de 
Oliveira, em 1.500 Metros  e Aline 
Cristina de Souza na prova de 
Lançamento de Dardo.

O censo previdenciário é obrigatório para aqueles que têm vínculo com órgãos da administração direta e indireta

ATLETISMO

Campus de Cáceres comemoram medalhas
e superação de limites nos Jogos dos IFMT
Edna Pedro/Assessoria

Foram 3 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze conquistadas no Atletismo

Foto: Ilustrativa

Foto: Assessoria

MUNICIPALIZAÇÃO DO ITR SERÁ 
DISCUTIDA EM ARAPUTANGA

O Sindicato Rural de 
Araputanga em parceria com 
a Faculdade Católica Rainha 
da Paz realizarão na quinta-
feira (23/06),  reuniões, 
palestras e oficinas sobre a 
municipalização do Imposto 
Territorial Rural (ITR). A 
Federação da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso 
(Famato) apoia a iniciativa e 
e s t a r á  p r e s e n t e  n a s  

discussões com a participação de colaboradores conhecedores do 
assunto. O evento terá início às 10h com a reunião da Comissão do ITR 
do município de Araputanga. Na pauta está uma rodada de discussão 
sobre o Valor da Terra Nua (VTN ) para o município e uma palestra com a 
analista tributária da Famato Maíra Safra. No período da tarde, a partir 
das 13h, o gestor do Núcleo Financeiro da Famato Thiago Paes vai 
ensinar como preencher corretamente a declaração do ITR.  Às 20h, 
Maíra e Paes voltam a falar sobre o ITR, a legislação pertinente e suas 
multas, desta vez, aos estudantes da Faculdade Católica, produtores 
rurais e comunidade em geral. As atividades da programação serão 
realizadas na Avenida Castelo Branco, sala 05 da Faculdade Católica 
Rainha da Paz, em Araputanga. (Fonte e Foto: Assessoria)

PSD EM PONTES E LACERDA REALIZA 
10º ENCONTRO REGIONAL

O Partido Social Democrático 
promove no dia 25 de junho,  
o 10° Encontro Regional do 
PSD em Pontes e Lacerda. 
Ocasião em que  reunirá toda 
militância com o objetivo de 
preparar o partido para as 
eleições 2016 e apresentar os 
pré-candidatos a vereadores, 
vice e prefeito.  O encontro 
regional, contará  com a 
participação do Presidente 
Estadual do PSD de Mato Grosso, Vice Governador Carlos Fávaro. 
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modernização do s is tema 
penitenciário com a implantação 
dos sete polos regionais,  
facilitando e otimizando a 
administração dos recursos 
materiais e humanos para 
melhorar a prestação de serviços 
nessa política penitenciária”.

D e  a c o r d o  c o m  o  
secretário, para melhorar o 
sistema prisional, neste ano estão 
sendo investidos por volta de R$ 
60 milhões, entre recursos 
estaduais e federais na construção 
e reformas das unidades. “Dentre 
elas, a que vai ser a maior unidade 

prisional, o Centro de Detenção 
Provisória (CDP) de Várzea 
Grande, que vai ter capacidade 
para 1,5 mil de internos”.

Segundo Dori lêo,  a  
Sejudh receberá este ano outros 
equipamentos para melhorar o 
sistema e dar mais segurança nas 
revistas realizadas nas entradas 
das unidades, inibindo a entrada 
de drogas, aparelhos telefônicos e 
armas. 

Ao todo, serão entregues 
cinco raios-X, 32 portais, 141 
de tec tores  manuais  e  61  
banquetas. 

O Governo do Estado adquiriu 15 
novos carros-cela para atender 
sete unidades regionais do 
Sistema Penitenciário de Mato 
Grosso. A entrega dos veículos 
foi realizada pelo governador 
Pedro Taques nesta segunda-feira 
(20.06), durante o lançamento do 
aplicativo SOS Infância criado 
para facilitar denúncias de casos 
de abuso e trabalho infantil.

Taques destacou que há 
muito tempo o Estado não 
realizava um investimento deste 
porte no Sistema Penitenciário. O 
governador também destacou que 
novas viaturas deverão ser 
entregues tanto para a Polícia 
Militar, quanto para a Secretaria 
de Justiça. “Há quanto tempo não 
entregam viaturas para a Sejudh. 
Aqui nós temos o início dessa 
mudança”.

Conforme o secretário de 
Justiça e Direitos Humanos, 
Márcio Dorileo, o investimento 
no aluguel dos veículos é de R$ 1 
milhão por ano. O secretário 
explicou que por conta de uma 

politica de otimização dos 
recursos públicos, o Estado opta 
pelo aluguel dos veículos.

“São 15 novas viaturas 
em condições de poder rodar em 
todo o estado de Mato Grosso, 
principalmente em condições 
adversas. São caminhonetes, 

carros-cela, que vão propiciar 
mais dignidade no transporte dos 
n o s s o s  r e e d u c a n d o s  e  
servidores”, afirmou o secretário. 
As caminhonetes irão atender, 
preferencialmente, unidades 
regionais do interior do Estado. 
“Isso faz parte de um processo de 

  abordagem ocorreu na Ar o d o v i a  M T  4 7 3 ,  
município de Pontes e 

Lacerda. As equipes em conjunto 
realizavam bloqueio policial na 
rodovia MT 473,  quando 
abordaram o condutor do veículo 
caminhão Mercedes Bens de cor 
azul, placa JYU-5487.

Foi realizado revista 
minuciosa e localizado na parte 
dianteira da carroceria, um 
compartimento contendo cerca 
de 30 kg de pasta base de cocaína. 

Ainda durante entrevista 
o condutor do caminhão Fábio 
Mendonça de Brito de 27 anos, 
informou as equipes que carregou 

a droga em uma propriedade rural 
n a  r e g i ã o .  D i a n t e  d a s  
informações foi  realizada 
diligências até a propriedade e 
detido os suspeitos Fernando 
Pereira da Silva de 33 anos e 
Carlos Humberto da Silva de 48 
anos.

Na  propr iedade  fo i  
apreendido um revólver calibre 
38, também 07 munições intactas 
calibre 38 e 28 munições intactas 
calibre 22, um carregador de 
espingarda. 

Va l e  r e s s a l t a r  f o i  
realizada checagem aos suspeitos 
e constatado em desfavor do 
suspeito Fernando passagens 
criminais por tráfico ilícito de 
drogas, corrupção de menores e já 
em desfavor de Humberto 
passagens por homicídio.

Diante dos fatos todos 
foram detidos e encaminhados 
para Delegacia de Polícia Federal 
de Cáceres, juntamente com 
material apreendido para as 
providências que o caso requer.

Editoria

INVESTIMENTO

Sistema Penitenciário de Mato
Grosso recebe 15 novos veículos

Veículos fazem parte do processo de modernização do sistema penitenciário, com a implantação dos sete polos regionais

Gustavo Nascimento/Gcom-MT 
 
Foto: Assessoria

15 novos carros-cela foram entregues a sete unidades regionais do Sistema Penitenciário de MT

OPERAÇÃO ÁGATA

Ação integrada entre Gefron, Polícia Civil e
Forças Armadas apreendem de 30 kg de droga
Carla Duarte/Gefron

Em revista minuciosa policiais encontraram na carroceria um compartimento contendo 30 kg de pasta base de cocaína
 

Foto: Gefron
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presidente do TRT-MT, Eliney Veloso, 
também participaram do evento.

desembargadora Maria Erotides Kneip 
Baranjak, atual corregedora do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), a vice-

 combate às violações de direitos de Ocrianças e adolescentes ganhou 
mais um aliado: o SOS Infância, um 

aplicativo gratuito para dispositivos 
Android desenvolvido pelo Fórum Estadual 
de Prevenção e Erradicação ao Trabalho 
Infantil (Fepeti-MT). Lançado na manhã 
desta segunda-feira (20), em cerimônia no 
auditório Clóves Vettorato do Palácio 
Paiaguás, em Cuiabá, o app possibilitará 
que denúncias, anônimas ou não, sejam 
feitas por qualquer pessoa, de qualquer 
lugar do estado. Em breve o SOS Infância 
estará disponível para download também 
para usuários de iOS.
Baixe o aplicativo na versão para Android
https://play.google.com/store/apps/details?
id=br.com.sosinfancia.fepetimt

As denúncias deverão conter a 
descrição da situação presenciada, horário e 
local da ocorrência, entre outras 
informações básicas. Poderão, ainda, ser 
acompanhadas de registros fotográficos. 
Entram na relação de violações que poderão 
ser denunciadas o trabalho infantil, situação 
de rua,  negl igência e  abandono,  
discriminação, violência física, violência 
sexual, tortura, tráfico de criança e 
adolescente e violência psicológica.

O nome do aplicativo foi 
escolhido após um concurso lançado no 
início deste ano. A disputa contou com a 
participação de jovens delegados da 
Conferência da Criança e do Adolescente. A 
comissão avaliadora foi composta pelo 
Ministério Público do Trabalho (MPT), 
Tribunal Regional do Trabalho de Mato 
Grosso (TRT-MT), Secretária de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (Setas), 
Superintendência de Políticas sobre Drogas 
(Supod) da SEJUDH, Senac, Associação de 

Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares 
de Mato Grosso e do Sindicato dos 
Trabalhadores da Educação Pública 
(Sintep).

O ganhador, o estudante Gabriel 
Correia, da Escola Estadual Professora 
Eucaris N. C. e Moraes, marcou presença no 
lançamento. “É um aplicativo que não 
resolverá definitivamente as violações 
contra as crianças e adolescentes, mas que 
irá trazer sem dúvida alguma a luz a crianças 
e adolescentes que ainda vivem em 
péssimas condições de vida. Espero que a 
sociedade como um todo contribuía 
denunciando as violações contra as crianças 
e adolescentes”, afirmou.

A procuradora do Trabalho e 
coordenadora regional da Coordenadoria de 
Combate à Exploração do Trabalho da 
Criança e do Adolescente (Coordinfância) 
do MPT, Amanda Fernandes Ferreira 
Broecker, lembrou que, apesar da gravidade 
do assunto e da seriedade com que deve ser 
tratado, o momento foi de celebrar a criação 
de um mecanismo que dá voz à sociedade e 
permite que todos possam cumprir 
ativamente seu papel na rede de proteção 
dos direitos da criança e do adolescente.

"Celebramos hoje um instrumento 
que está sendo lançado para combater a 
chaga do trabalho infantil, dos maus tratos, 
da violência que existe ainda hoje. E como 
nós vamos fazer isso? Como nós buscamos 
erradicar, por exemplo, o trabalho infantil, 
que é o foco do MPT? Por meio de 
divulgação, por meio de denúncia, porque 
as denúncias têm que chegar aos órgãos de 
fiscalização. A sociedade não pode se 
omitir, ela deve enfrentar e combater o 
trabalho infantil", explicou.

De acordo com a procuradora, 

ainda hoje há um véu de invisibilidade sobre 
o trabalho infantil. "Há uma aceitação social 
e há muitos mitos sobre o trabalho precoce 
que devem ser rompidos. Quantas vezes 
aqui nós ouvimos que é melhor trabalhar do 
que roubar, como se houvesse apenas essas 
duas alternativas às crianças e adolescentes. 
Duas alternativas ruins. Trata-se de um mito 
que pode ser facilmente desconstruído, 
quando analisamos dados que demonstram 
que a criminalidade e o trabalho infantil 
estão diretamente relacionados e não 
inversamente relacionados como o senso 
comum ainda presente na sociedade 
imagina".

O secretário-executivo do Fepeti-
MT e titular da Setas, Valdiney Arruda, 
agradeceu a todos os membros do Fórum 
pelo engajamento, em especial o MPT e o 
Instituto Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil (INPETI), 
que  des t inaram recursos  para  o  
desenvolvimento do aplicativo. O 
secretário citou dados do Observatório da 
Criança que revelam a situação de 
vulnerabilidade de crianças brasileiras: 
44% estão na pobreza e 17% na extrema 
pobreza. "Ou seja, 61% ou são pobres ou 
são extremamente pobres. Além disso, 19% 
dos homicídios no Brasil são cometidos 
contra crianças e adolescentes e 3,3 milhões 
de crianças e adolescentes sendo exploradas 
no trabalho infantil".

O coordenador do Fundo das 
Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 
Belém, Fábio de Morais, participou da 
cerimônia e falou sobre a importância da 
ferramenta para o exercício da cidadania. “É 
muito mais que denunciar. É muito mais que 
oportunizar que cada cidadã ou cidadão, em 
constatando, identificando ou até 
suspeitando, por assim dizer, que tenha 
alguma violação, a ele é facultada a 
possibilidade não só de evidenciar, ou seja, 
tonar visíveis situações invisíveis – já que, 
infelizmente, as nossas estatísticas, por 
mais graves e duras que sejam, ainda não 
traduzem fidedignamente o tamanho da 
violação. Diria que é mais do que isso. As 
pessoas que o fazem têm a oportunidade de 
acompanhar todo o processo, de se verem 
enquanto alguém importante dentro do 
sistema de promoção, proteção e garantia de 
direitos da criança e do adolescente”, 
pontuou.

O governador do Estado de Mato 
Grosso, Pedro Taques, o secretário de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos 
(SEJUDH), Márcio Frederico de Oliveira 
Dorilêo, a presidente do Conselho Estadual 
da Criança e do Adolescente de Mato 
G r o s s o ,  A n n e l y s e  C â n d i d o ,  a  

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da 
Comarca de Cáceres/MT.  Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e 
Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade 
das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar 
ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, 
ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                RESPONSÁVEIS: 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTIN (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) R RIACHUELO N 1089 PRACA BENJAMIN – 
BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161704 – 20/06/2016 – Nº TIT 146362 – VENC 10/06/2016 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: GIRO SA THERMOINDUSTRIAL – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTINS L (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA RIACHUELO 1089 – BAIRRO 
CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161701 – 20/06/2016 – Nº TIT 64760102 – VENC 11/06/2016 – 
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: ASSUNCAO E MOREIRA ASSUNCAO LTDA EPP – ITEM J DA TABELA D 
CUSTAS; DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTIN (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) R RIACHUELO N 1089 PRACA 
BENJAMIN – BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161695 – 20/06/2016 – Nº TIT 63882 – VENC 
10/06/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: GIRO SA THERMOINDUSTRIAL – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; 
LURDES MARIA VARGAS 88663086172 (CNPJ Nº 20.098.016/0001-96) RUA DAS CAMELIAS NR 10 – BAIRRO VILA NOVA - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161693 – 20/06/2016 – Nº TIT E207232317 – VENC 28/05/2016 – APRES BANCO DO 
BRASIL SA – CEDENTE: MAURO ANDRE GUAPO E CIA LTDA – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; OZELIA SOARES (CPF Nº 
700.767.471-23) RUA SANTO EXPEDITO, CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161708 – 20/06/2016 – Nº 
TIT 110 – VENC 05/06/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: CLINICA VETERINARIA 
PANVET LTD – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; THATIANE DE OLIVEIRA MENDES CO (CNPJ Nº 22.108.954/0001-55) RUA 
BABACU 02 – BAIRRO VL ESPIRITO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161710 – 20/06/2016 – Nº TIT NFE1287740 – 
VENC 09/06/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIAL E COM LTDA – ITEM D DA TABELA D 
CUSTAS; VALDEMAR JOIA SILVA FILHO (CPF Nº 032.541.224-37) RUA DA FELICIDADE N.º14 – BAIRRO BEM VIVER - 
CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 161715 – 20/06/2016 – Nº TIT 01 – VENC 12/02/2014 – APRES RENE COSTA – 
CEDENTE: RENE COSTA – ITEM H DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE 
DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta 
publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 21 DE JUNHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO 
INTERINO.

SOS INFÂNCIA

Aplicativo é novo aliado no combate
ao trabalho infantil em Mato Grosso
Assessoria MPT-MT

Foto: Divulgação

Cáceres-MT, quarta-feira 22 de junho de 2016
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dizem "ela tá sobrando". O 
pessoal elogia depois da gente 
terminar as provas. Mas eu treino 
para isso mesmo, né.

Dona Carmencita explica 
que treina quatro horas por dia 
entre musculação, natação, 
corrida e ciclismo.uma coisa dessas – disse Vanger 

em entrevista à Rádio Voz do 
Oeste.

Sérgio Papelin, diretor de 
futebol do Cuiabá, foi outro que, 
a inda  de  cabeça  quen te ,  
desabafou sobre a arbitragem da 
Série C do Brasileirão.

- Bandeirinha safado. Foi 
pênalti claro e o bandeira tem 
coragem de marcar fora da área. 
Mais uma vez o Cuiabá foi 
roubado e deste vez foi dentro de 
casa. 

Não adianta mandar 
reclamação para a CBF, pois não 
vamos recuperar esses três pontos 
– disse o dirigente.

A partida teve arbitragem 
do acreano Carlos Ronne Casas 
de Paiva no apito, auxiliado pelos 
sul mato-grossenses Sérgio 
Alexandre da Silva e Claysson 
Vieira de Morais

Na próxima rodada o 
Cuiabá encara  o  Asa de  
Arapiraca-AL no próximo 
domingo, às 15h (de Brasília), em 
Arapiraca, Alagoas.

 Cuiabá não saiu do zero Oa zero com o Salgueiro 
em partida disputada 

neste domingo e fica mais longe 
do G4 da Série C do Brasileirão.
 O empate do Dourado foi 
marcado por uma polêmica da 
arbitragem que havia marcado 
pênalti e depois voltou atrás 

assinalando falta fora da área.
Logo depois da partida, o 

atacante Vanger se mostrou 
revoltado com a decisão da 
arbitragem. - Foi uma grande 
sacanagem. 

O árbitro marcou o 
pênalti, ele chegou a me dizer que 
foi pênalti, ai o bandeira vai e faz 

também por Poconé, Nobres e 
Chapada dos Guimarães, mas 
sem condutores da região.

Umas das condutoras de 
Cuiabá será a Dona Carmencita 
Hokumura, triatleta de 66 anos de 
idade, que irá disputar uma 
edição do Mundial de Triathlon, 
no México, em Setembro. Além 
de triatleta, Dona Carmencita é 
ex-paraquedista, foi a primeira 
piloto de aviação comercial em 
Mato Grosso, é mãe de quatro 
filhos e tem quatro netos.

- É um momento especial. 
O ponto alto do esporte. Chega a 
ser surreal mesmo não sendo 
atleta de elite e conseguir 
conduzir a tocha – disse Dona 
Carmencita.
Sobre sua vida de atleta, ela se 
diverte com os comentários das 
pessoas durante as provas que 
disputa.

- O pessoal brinca né, 

 Tour da Tocha Rio 2016 Oestá prestes a passar por 
Mato Grosso. O símbolo 

da Olimpíada faz um tour pelo 
Brasil que começou há 100 dias 
de seu início. Ao todo ela passará 
por 300 cidades e pelas mãos de 
12 mil condutores. Em Mato 
Grosso, a Tocha passará por 
Várzea Grande, Cuiabá, Poconé, 
Nobres e Chapada dos Guimarães 
nos idas 23 e 24 de junho. Ao 
todo, 136 pessoas conduziram a 
Tocha num percurso aproximado 
de 25 quilômetros entre as 
cidades de Cuiabá e Várzea 
grande.

No 1ª dia do revezamento 
a Tocha passará pelas mãos dos 
136 condutores entre as cidades 
de Várzea Grande e Cuiabá. A 
Tocha chegará pela manhã vinda 
de Porto Velho (RO) e a chama 
será conduzida do Aeroporto 
Marechal Rondon, em Várzea 

Grande, até a Arena Pantanal, 
onde será feita a celebração da 
Tocha.

No segundo dia, a Tocha 
passará pelos principais pontos 
turísticos do estado partindo da 
Transpantaneira, em Poconé (104 
de Cuiabá), passando por Nobres 
(125 km de Cuiabá) e finalizando 
o tour mato-grossense em 
Chapada dos Guimarães (67 km 
de Cuiabá).

Ainda na sexta-feira a 
Tocha deixa a capital mato-
grossense rumo ao estado de 
M a t o  G r o s s o  d o  S u l ,  
desembarcando em Campo 
Grande (MS).

O Tour da Tocha do Rio 
2016 passará por Mato Grosso na 
próxima quinta e sexta-feira e 
136 pessoas terão a oportunidade 
de ser um dos condutores da 
Tocha pelas ruas de Cuiabá e 
Várzea Grande. A Tocha passará 

TÁ CHEGANDO

Globo Esporte

Dona Carmencita será uma das condutoras da tocha em Cuiabá

Foto: Reprodução/TVCA

Globo Esporte

Rio 2016: Tour da Tocha passa por 
Mato Grosso nesta quinta e sexta-feira

Triatleta de 66 anos será uma das condutoras da Tocha em Mato Grosso

NA BRONCA

Cuiabá reclama de arbitragem em 
empate sem gols com Salgueiro

Cuiabá e Salgueiro ficaram no 0 a 0 

 Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube
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