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 pr ime i ra  e t apa  da  AC a r a v a n a  d a  
Transformação conseguiu 

praticamente zerar as filas de 
espera do Sistema Único de Saúde 
(SUS) para cirurgias de catarata e 
pterígio em 12 municípios da 
região médio-norte do Estado.
 Ao todo, foram operados 
pacientes de 35 cidades, incluindo 
moradores de Minas Gerais e 
Rondônia. A próxima etapa será 
realizada em setembro, no 
município de Peixoto de Azevedo 
(691 km ao norte de Cuiabá).
 Na última terça-feira 
(26.07) houve o encerramento da 
segunda fase do acompanhamento 
pós-operatório dos pacientes. No 
entanto, em 30 dias haverá nova 
rodada de exames para finalizar os 
atendimentos. Conforme Werley 
Perez, assessor especial da 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES), foram realizadas 1.873 
cirurgias em sete dias, número 
muito superior ao que seria feito 
nos moldes normais do SUS, ou 
pelos consórcios intermunicipais. 
“Fizemos em sete dias o que os 
consórcios demorariam 30 anos. 

Praticamente zeramos a demanda 
reprimida dessa região e ainda 
atendemos uma grande demanda 
espontânea”. Contudo, o assessor 
acredita que a próxima etapa deva 
devolver o problema de visão para 
um número ainda maior de 
pessoas.
 “Algumas pessoas ainda 
estavam com medo e não 
conheciam o trabalho. Agora, isso 
muda e, por conta disso, a nossa 
estimativa é que a próxima etapa 
deva atender mais de 6 mil 
pessoas”.
PÓS-OPERATÓRIO - Segundo 
o médico oftalmologista Fernando 
Silva Moura, responsável pelo 
acompanhamento dos pacientes, 
estes primeiros sete dias após a 
cirurgia costumam ser os mais 
delicados e exigem uma série de 
cuidados, por conta disso a 
necessidade do exame e de uma 
nova orientação.
 “Nesse primeiro momento 
é muito importante que os 
pacientes tenham um contato 
especial com a higiene. Eles 
precisam lavar as mãos, evitar 
fazer atividades físicas pesadas, 

agachar, coçar os olhos, evitar 
paninhos que muitas vezes eles 
usam, mas que podem gerar 
infecções. Por isso é importante 
que toda a limpeza seja feita com 
material descartável”.
 Fernando ressaltou a 
importância do uso dos colírios e o 
acompanhamento pós-cirúrgico 
pelas próximas três semanas, data 
em que os pacientes retornam para 
a última avaliação. “Esses colírios 
devem ser usados por um mês. 
Eles são uma associação de 
antibióticos com corticosteroides 
para diminuir a inflamação e 
evitar a infecção. O uso é muito 
importante, porque as vezes o 
paciente que há anos não 
enxergava, opera e passa ver 
melhor e por isso acha que está 
tudo bem e para de usar”.
 C o m  u m  í n d i c e  d e  
complicações bem abaixo da 
média nacional, o oftalmologista 
classificou a etapa como um 
sucesso. “O pós-operatório foi um 
sucesso. O nosso índice de 
sucesso é altíssimo, com o uso dos 
colírios e com a cirurgia. Com a 
equipe qualificada, a gente 
consegue um resultado bastante 
satisfatório e nós estamos bastante 
felizes com os resultados”.
 Segundo Fernando, alguns 
casos em que a catarata dos 
pacientes estava em um estágio 
muito avançado, a recuperação da 
visão acaba demorando um pouco 
mais. Segundo o médico, 30 dias 
após a cirurgia os pacientes 
retornarão para uma avaliação 
completa com aferimento da 
pressão intraocular, refração e 
exame de biomicroscopia, que 
analisa a parte da frente do olho. 
Após o diagnóstico, os pacientes 
receberão alta e receita para 
óculos, caso precisem. 

 Secretaria de Estado de AEducação, Esporte e Lazer 
(Seduc) dispensou seis 

servidores que tinham contratos 
temporários desde a década de 80 
e que não foram declarados 
estáveis no serviço público 
estadual e nem aprovados em 
concurso público após a vigência 
da Constituição Federal. As 
Portarias 275, 276, 277, 278, 279 e 
280 foram assinadas no dia 18 de 
julho pelo secretário Marco 
Marrafon e publicadas no Diário 
Oficial do dia 21 deste mês.
 A atitude do atual gestor 
cumpre a decisão judicial da Vara 
Especializada de Ação Civil 
Pública e Ação Popular da 
Comarca de Cuiabá.
 Esta situação foi herdada 
de outras gestões. Em 1995 a 
Portaria 060 determinava o 
desligamento dos servidores não 
c o n c u r s a d o s  e  q u e  n ã o  
conseguiram estabilização na 

Constituição Federal. 
 A medida abrangia cerca 
de 10 mil pessoas. Desse total, 
cerca de 60 deles não foram 
inclusos nas normas e não 
preenchiam os pré-requisitos para 
permanecer no cargo. No entanto, 
ao longo do tempo muitos foram 
aprovados em concursos públicos 

e nomeados na década de 90, 
regularizando a situação. Outros 
se aposentaram nesse período.
 Restaram seis servidores 
que não tomaram iniciativa para a 
efetividade no serviço público, 
que foram dispensados por 
e s t a r e m  i r r e g u l a r e s  n a  
administração pública.

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Primeira etapa da Caravana zera 
filas do SUS no médio-norte

Gustavo Nascimento

Ao todo, foram operados pacientes de 35 cidades, incluindo moradores de Minas Gerais e Rondônia

Foto: Ilustração

CONTRATO TEMPORÁRIO

Servidores irregulares são dispensados do serviço público
Eliana Bess 

A atitude do atual gestor cumpre a decisão judicial da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá

Foto: WEB

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

A lua se une a Urano em 
seu signo e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando dias de 
r o m a n c e  e  a m o r  
apaixonado. Se ainda 

estiver só, é possível que não seja por 
muito tempo. Se já for comprometido, 
tire uns dias para estar com seu amor.
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Esotérico

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando um dia 
em que você certamente 
estará voltado para o 

planejamento de um projeto, que pode 
envolver sua casa e família. Suas 
emoções e sentimentos estão em 
equilíbrio.

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus deixando você 
mais aberto para o amor e 

a intimidade. Priorize momentos junto 
de quem ama. Se estiver só, abra-se 
para um novo romance, que pode estar 
a caminho.

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando um dia 
de maior envolvimento 
com os amigos e vida 

social intensa. O momento é ótimo para 
fazer um novo contato, que possibilite 
um novo contrato futuro.

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando um dia 
d e  b o a s  n o v i d a d e s ,  

relacionadas à sua carreira e profissão. 
Um novo projeto pode começar a 
mostrar seus benefícios.  Uma 
promoção, pode estar a caminho.

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando um dia de 
otimismo e fé renovados. 

O momento pode indicar a decisão de 
fazer uma viagem, ou mesmo de 
mudar-se de país. Um novo amor pode 
estar bem perto de você.

A lua se une a Urano e faz 
um ótimo aspecto com 
M e r c ú r i o  e  V ê n u s  
indicando um dia de boas 
novidades no amor. O 

momento pode envolver o início de 
um novo romance. Se já for 
comprometido, aproveite este dia, 
junto de seu amor.

A lua se une a Urano e faz 
um ótimo aspecto com 
M e r c ú r i o  e  V ê n u s  
indicando um dia de maior 
envolvimento com sua 

casa e familiares. Aproveite este dia 
para abrir sua casa para amigos e 
parentes mais próximos. Um imóvel 
pode ser negociado.

A lua se une a Urano e faz 
um ótimo aspecto com 
M e r c ú r i o  e  V ê n u s  
indicando um dia de 
movimento e vida social 
agitada. Os amigos se 

aproximam de você. Uma reunião de 
negócios, pode trazer uma ótima notícia 
e algumas mudanças importantes.

A lua se une a Urano e 
faz um ótimo aspecto 
com Mercúrio e Vênus 
indicando um dia de 
b o a s  n o v i d a d e s ,  

relacionadas às suas finanças. O 
momento é ótimo para iniciar 
projetos que envolvam o aumento 
de seus rendimentos.

A lua se une a Urano em 
Áries e faz um ótimo 
aspecto com Mercúrio e 
Vênus indicando um dia 
de movimento positivo 

em seus relacionamentos. Você estará 
mais aberto, comunicativo e dinâmico. 
Um novo romance pode começar a 
qualquer momento.

A lua se une a Urano e faz 
um ótimo aspecto com 
M e r c ú r i o  e  V ê n u s  
indicando um dia de maior 
m o v i m e n t o ,  
especialmente no trabalho. 

É possível que você seja convidado 
para um novo projeto, ou um novo 
emprego. Comece uma dieta de saúde.

***********************************
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Um dia cheio de boas energias é o que desejamos  ao 
excelente fotografo de nossa city Odair Oliveira, 
sempre fotografando os melhores eventos de Cáceres 
e região.

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

Família símbolo de amor e harmonia , é isto que 
representa os jovens irmãos Ana Rúbia Garcia ,Guto 
Garcia e sua esposa  Ludmylla Medeiros Rosa 
Garcia.             

Um bom dia a secretária do SSPM Tassiane Passos 
que atende a todos com muita simpatia e 
dedicação.

Quem  marca mais um golaço no placar da vida é o 
brilhante advogado Marcelo Horn a quem 
desejamos votos de muitas felicidades, saúde e paz.

Uma ótima quarta-feira  a grande amiga  Fatima 
Amorim,  que encanta com sua simpatia.  Grande 
abraço.

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

**************************
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que ocorrerá de 22 a 27/11, com apenas 
os oito melhor classificados de cada 
categoria no ranking mato-grossense. 
Em 2015, os campeões da 2ª Classe 
foram André Moraes (1º lugar), Jean 
Paquer (2º), Valdomiro Santana (3º), 
Bryan Kuntz e Guilherme de Almeida 
(4º), Richard Gama (6º), Salomão Cezar 
(7º) e Celio de Souza (8º).
 Igor Gabriel (17 anos) e Alef 
Rodrigo (19 anos) treinam no projeto 
social “Sacando para Vencer”, na 
academia Ace Tênis, sob comando do 
professor Pedro Nunes, no município de 
Primavera do Leste. 
 Os dois começaram aos cerca 
de 10 anos, primeiro o Alef e depois o 
Igor. Desde então cresceram com o tênis 
e, atualmente, desejam cursar a 
faculdade de Educação Física para se 
tornarem formadores de tenistas e 
cidadãos. Já atuam como monitores no 
projeto social.
 Tiago da Silva Castro (30 anos) 
e Vinícius Furquimm (32 anos) estão na 
terceira e quarta posições com 230 e 225 
pontos, nessa ordem, ambos no 
calcanhar do vice-líder, Alef Rodrigo. E 
Salomão Cezar Carneiro (27 anos) subiu 
duas posições com os pontos da última 
etapa e colou no quinto lugar com 200 
pontos. 
 Ele está convicto de que terá 
um resultado melhor do que o 
conquistado no ano anterior. Mas todos 
estão focados em abocanhar o título de 
campeão estadual 2016.

gor Gabriel Lima e Alef Rodrigo ILima lideram a 2ª Classe do ranking 
mato-grossense de tênis com 480 e 

250 pontos, respectivamente. 
 A última partida de ambos foi 
um contra o outro na final da 8º etapa do 
Circuito Estadual de Tênis, no fim de 
junho, em Cuiabá. 
 O duelo entre irmãos está 

acirrado, empolgante e deve ditar o 
ritmo das próximas fases do circuito, a 
10ª em Barra do Garças, a 11ª no Círculo 
Militar de Cuiabá e a 12ª na Tennis 
Company, na capital de MT.
 O Circuito Estadual de Tênis 
(2016) é formado por 17 etapas, sendo 
16 classificatórias e uma mata-mata, 
chamada de Torneio Master Gold Cup, 

Ramos sozinho. O camisa 10 remista 
entrou na área e chutou com força, o 
goleiro Henal desviou, a bola bateu na 
trave, voltou nos pés do zagueiro Diogo 
Borges que, sem querer, empurrou para 
dentro: gol contra, e 2 a 0 Remo.
 O clube do Pará ficou em uma 
situação confortável no jogo e acabou 
recuando. Desesperado pelo resultado, o 
Cuiabá foi à frente, mesmo sem muita 
organização. Aos 13, Juba quase 
descontou para o time visitante, mas não 
alcançou o cruzamento venenoso de 
Julinho. 
 Dois minutos depois a defesa 
azulina deu bobeira, a bola ficou viva na 
área, porém o goleiro Fernando 

Henrique chegou antes de Juba, 
chutando para longe.
 O que era uma situação 
confortável se transformou em 
displicência do Remo. O Dourado 
tentou de aproveitar da situação. Chegou 
com perigo aos 26, só que Juba recebeu 
em posição irregular; e Fernando 
Henrique defendeu um canudo de 
Julinho, aos 27. 
 O técnico do Leão, Waldemar 
Lemos, decidiu dar um gás novo ao seu 
time, e colocou o meia Allan Dias no 
lugar do amarelado volante Michel 
Schmöller. A equipe azulina se acendeu 
no ataque por alguns minutos e reduziu 
os lances de perigo na defesa.

enfiou Edno em posição irregular. 
Parecia que a partida esquentaria, mas 
continuou sendo levada em banho-
maria pelo clube paraense.
 Aos 25, Carlão foi com as 
travas altas na perna direita do atacante 
Ciro, que saiu de campo chorando 
carregado pelos médicos do Remo. 
Fernandinho, que retornava ao time 
após período lesionado, entrou. Aos 39 o 
Leão Azul finalmente acelerou o jogo: 
Yuri tabelou com Edno, entrou na área e 
chutou com força, no canto esquerdo. 
Henal não conseguiu a defesa. 1 a 0 para 
o Remo, e festa da torcida no 
Mangueirão até o árbitro encerrar o 
primeiro tempo.
Remo mata o jogo e cozinha resultado 
- Atrás no placar, o estreante técnico 
Roberto Fonseca mexeu na sua equipe 
no intervalo. Tirou o volante Carlão para 
a entrada do meia-atacante Uederson. 
Acabou que o clube mato-grossense se 
abriu demais. Com apenas cinco 
minutos de bola rolando o Remo 
ampliou sua vantagem. Edno recebeu no 
campo de ataque e lançou Eduardo 

ogando em casa, o Clube do Remo Jvenceu o Cuiabá por 2 a 0 na noite 
d e s t a  s e g u n d a - f e i r a ,  n o  

Mangueirão, em Belém. A vitória, 
válida pela 10ª rodada da Série C, levou 
o Leão Azul de volta ao G-4 da 
competição. Apesar da recente mudança 
no comando técnico, o Dourado ainda 
não conseguiu reagir na competição e 
soma mais uma derrota, sua terceira 
consecutiva na Terceirona. Os gols 
foram marcados por Yuri, aos 39 do 
primeiro tempo, e Diogo Borges 
(contra), com cinco minutos do 
segundo.
 Com o resultado o Remo sobe 
para a 4ª posição, com 16 pontos 
conquistados e 53% de aproveitamento. 
Na próxima rodada encara o ASA, 
sábado, dia 30, no Municipal Arapiraca, 
a partir das 20h30. Já o Cuiabá 
permanece estacionado com 6 pontos, 
na lanterna do Grupo A, configurando 
somente 20% de aproveitamento. Já são 
sete jogos seguidos sem vencer. No 
próximo domingo recebe na Arena 
Pantanal o vice-líder Botafogo-PB, às 

16h.
O JOGO - As equipes começaram de 
forma muito respeitosa, estudando 
bastante o adversário e sem se expor. O 
Remo ficava mais tempo com a bola nos 
pés buscando brechas na defesa do 
Cuiabá, que se fechou aguardando 
oportunidade de contra-ataque. O 
Dourado, quando roubava a bola, 
partida em velocidade para o campo 
adversário, tendo Alex Willian como 
principal armador, mas assim que a 
posse era perdida se recompunha na 
defesa com a mesma rapidez.
 Mesmo com mais posse, o 
Remo era lento na transição. Por várias 
vezes girava a bola pelo campo sem 
muita objetividade. Quase nada 
aconteceu nos primeiros 20 minutos, 
exceto a lesão na coxa de Alex Willian, 
que reestreava no Dourado e teve que ser 
substituído por Geovani aos 16. Aos 19, 
um lance para cada lado: Juba disparou 
pela esquerda e cruzou na área do Leão, 
mas ninguém apareceu para finalizar; 
logo em seguida os azulinos encaixaram 
o contra-ataque com Marcinho, que 

Junior Martins

Globo Esporte

Em jogo de poucas emoções, Remo 
vence Cuiabá por 2 a 0 e volta ao G-4

SÉRIE C

Gols são marcados pelo volante Yuri e o zagueiro Diogo Borges, contra. Leão Azul 
ultrapassa ASA na tabela e fica em 4º, enquanto Dourado se mantém na lanterna

Edno participou dos gols dols e foi um dos melhores em campo nesta segunda-feira  

Foto: Akira Onuma/O Liberal

Irmãos Lima no topo do 
ranking estadual de tênis

CIRCUITO ESTADUAL DE TÊNIS

Alef Rodrigo Lima 

Foto: Junior Martins 

POLÍCIA MILITAR EM BARRA DO GARÇAS
APREENDE 42 TABLETES DE MACONHA

Policiais militares de Barra do 
Garças  prenderam,  em 
flagrante, três homens e 
apreenderam dois menores em 
posse de 42 tabletes de 
maconha, totalizando cerca de 
21 kg. A apreensão ocorreu 
por volta das 11 horas desta 
segunda-feira (25-07), no 
bairro Santo Antonio, região 
central da cidade.  Os policiais 
realizavam patrulhamento 
p r e v e n t i v o ,  q u a n d o  
depararam com um veículo 

Gol, em que foi feita tentativa de abordagem. No interior do veículo havia dois 
rapazes. Ao avistar a viatura, o condutor tentou fugir, em alta velocidade. Foi feito 
acompanhamento até uma residência, onde o motorista parou. No local, os 
policiais realizaram a abordagem. No interior da casa, segundo os policiais, outros 
dois suspeitos simularam estar faxinando o quintal, ao tentar desfazer da mala onde 
estava alojada a droga. Feita a varredura por toda a área, os policiais acabaram 
identificando outro suspeito. Diante do flagrante, foram conduzidos até a delegacia 
para as devidas providências legais, dois menores, de 15 e 17 anos, e outros três 
suspeitos identificados como Pablo Teixeira da Silva, de 20 anos; Luis Fernando 
Felix Itacarambi, de 19 e Erick Matheus Fernandes Lima Sergio, de 20. (Fonte e 
Foto: Dana Campos-PM-MT)

PROFESSORES DA FQM ENTRARÃO
EM GREVE A PARTIR DE SEXTA-FEIRA

Reunidos em assembleia os 
professores e funcionários 
da  FQM (Facu ldade  
Quatro Marcos) estiveram 
com o presidente do 
SINTRAE-MT, Joacelmo 
Barbosa Borges (Professor 
Biro) na qual discutiram 
sobre o atraso de salários 
desde o mês de maio deste 
ano. Segundo professor 
Biro a convocação foi feita 
pelos próprios professores 
e funcionários da FQM 
p a r a  q u e  a l g u m a  
providência pudesse ser tomada. “Houve a convocação e realizamos essa 
assembleia, pois a instituição FQM já vem há tempos com atraso de salários 
salariais para com os seus funcionários e professores” disse. O mesmo destacou 
que já foi realizada mesa redonda na superintendência do Ministério do Trabalho 
em Cuiabá, foi também realizado solicitação de fiscalização por parte do 
Ministério do Trabalho para averiguar tal situação. Outra situação enfrentada pelos 
professores e funcionários da FQM é assedio moral. “Foi relatado na assembleia 
que vários foram os professores que sofreram assedio moral constante uma vez que 
são ameaçados de demissão quando cobram o pagamento de seus salários” 
informou. Na assembleia ficou deliberado a greve a partir de sexta-feira (29.07), 
sendo inclusive a instituição já oficializada da decisão tomada de greve, retornando 
apenas após o pagamento dos salários em atraso. Biro lamentou a situação 
enfrentada pelos professores e funcionários da FQM “Não temos o objetivo de 
prejudicar a instituição, mas sim defender os trabalhadores que inclusive estão 
passando por dificuldade financeira devido essa situação” encerrou dizendo. 
(Fonte: Tonny Marcos e Foto: Divulgação)
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combustível e a potência do 
motor. Além dos itens de fábrica, 
a s  S U V s  r e c e b e r a m  
equipamentos fundamentais no 

trabalho policial, tais como 
giroflex, rádio comunicador, 
suporte para armamentos longos 
e cela adaptada no porta-malas.

i n q u e n t a  e  u m a ,   Cmodernas caminhonetes, 
no padrão SUV, foram 

entregues às polícias Civil e 
Militar em solenidade realizada 
nesta terça-feira 26, às 15h30, na 
Praça das Bandeiras (Centro 
Político e Administrativo).
 A frota corresponde 
apenas ao primeiro lote de um 
total de 200 veículos contratados 

pela Secretaria de Estado de 
Segurança Pública para reforçar a 
atuação policial na região 
metropolitana (que receberá 95 
unidades). No interior do Estado 
serão entregues 105 unidades.
 Neste primeiro lote, 34 
viaturas irão para a Polícia Militar 
e 17 irão reforçar a Polícia 
Judiciária Civil. O contrato de 
locação das caminhonetes, um 

investimento de R$ 45 milhões, 
foi publicado no Diário Oficial no 
dia 6 de julho. Os veículos serão 
fornecidos em até 60 dias pela 
empresa Uzeda Comércio e 
Serviços Limitados.
 “A viatura possui um 
espaço amplo para os ocupantes e 
também para as armas, evitando 
que o policial circule com parte 
da arma para fora do carro. A ideia 
é oferecer maior presença policial 
e  m a i s  d i g n i d a d e  a o s  
profissionais da Segurança 
Pública”, disse o secretário 
Rogers Jarbas.
 As SUVs têm tração nas 
quatro rodas, câmbio automático 
e motor 2.8, a diesel. Antes de 
locar o modelo, um protótipo foi 
submetido a uma série de testes 
para descobrir se a configuração 
atendia às necessidades das 
instituições.
 Os testes duraram sete 
dias. No período, foram avaliadas 
a capacidade interna do veículo e 
desempenho  em t e r r enos  
diversos, além do consumo de 

esde o início de seu Dmandato, o deputado Dr. 
Leonardo (PSD), vinha 

trabalhando para que o sonho 
antigo da região de Cáceres ao 
médio-norte fosse realizado. Na 
última semana, o parlamentar 
pôde conferir de perto o 
andamento das obras. Dr. 
Leonardo se alegrou ao percorrer 
parte do trecho das obras da MT-
343, que ele tanto batalhou.
 “É uma grande alegria ver 
as maquinas trabalhando. Essa 
MT é importante,  pois é 
considerada essencial para o 
desenvolvimento econômico 
local. É uma enorme satisfação 
saber que estivemos a frente 
dessa conquista, que o nosso 
empenho valeu a pena. Agradeço 
ao governo do Estado, que não 
mediu esforços para que essa obra 
se tornasse realidade. Hoje, a 
população volta a acreditar 
novamente”, destacou.
 As obras da MT-343 

começaram em maio. Segundo o 
Poder Executivo, a rodovia será 
construída em três trechos e a 
previsão para conclusão é 2017. 
O primeiro trecho corresponde a 
u m a  e x t e n s ã o  d e  2 4 , 6  
quilômetros e está sob a 
responsabi l idade da  H.L.  

Construtora.  Já o segundo trecho 
consiste em 64,4 quilômetros, 
após Vila Aparecida, e a obra será 
realizada pela empreiteira E.H.L. 
 O último trecho, que 
compreende 30,88 quilômetros 
está sob a responsabilidade da 
construtora T.C.O.

Frota policial recebe reforço
de 51 viaturas no padrão SUV

SEGURANÇA

A frota corresponde apenas ao primeiro lote de um total de 200 veículos contratados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública

Rodrigo Vargas/Sesp-MT

IN LOCO

Foto: Assessoria Sesp-MT

No interior do Estado serão entregues 105 unidades

Lis Ramalho

Deputado Dr. Leonardo percorre
MT - 343 para conferir obras

Foto: Assessoria

As obras da MT-343 começaram em maio

MAIS MÉDICOS
Na sexta-feira (22), o Ministério da 
Saúde autorizou a reposição de 1,5 mil 
vagas  do  Mais  Médicos  pa ra  
profissionais cubanos e brasileiros, 
formados no exterior. A pasta também 
publicou edital dentro do Mais Médicos 
para selecionar 502 profissionais para 
393 municípios. Os brasileiros terão 
prioridade na concorrência que tem 
período de inscrição aberto até 27 de 
julho. As inscrições devem ser feitas por 
m e i o  d o  s i t e  d o  p r o g r a m a  
( ).http://maismedicos.gov.br/
FEIRA DA EMPREGABILIDADE

Será realizado pela  Unic Beira Rio, 
nesta quinta-feira,  28,  das 8h às 12h, a 
Feira da Empregabilidade. O evento é 
gra tu i to ,  aber to  ao  públ ico  e  
disponibilizará para a população 251 
vagas de emprego em parceria com mais 
de 10 empresas, além de seis minicursos 
de extensão: Elaboração de Currículo; 
Dicas de comportamento para entrevista 
de Emprego; Dicas de Planejamento 
Financeiro; Autoestima e Motivação; 
Oratória e Expressão e Imagem Pessoal 
no Trabalho, para os participantes 
interessados na atualização profissional. 
Ao término, os participantes receberão 
certificado. O objetivo da Feira é 
recrutar, formar e preparar o candidato 
para o processo de seleção de emprego, 
aumentando suas chances de ser 
escolhido para a vaga. Serão distribuídas 
3 mil senhas para participação no 
evento, a partir das 7h. Para participar, 
baste comparecer na unidade, no dia e 
horário.

ALERTA DEFESA CIVIL
Em parceria com o Google, o Ministério 
da Integração Nacional e da Agricultura 
passam a contar com mais uma 
ferramenta de alerta à população em 
casos de desastres. A partir de agora, a 
empresa americana publica informações 
em tempo real, 24 horas por dia, sobre 
desastres naturais no Brasil. Os alertas 
serão publicados antes, durante e depois 
dos desastres naturais, com avisos 
meteorológicos, orientações sobre os 
procedimentos a serem adotados, 
números de emergências, locais para 
doações, notícias e demais medidas 
executadas pela Defesa Civil Nacional.
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O Ministério Público além de atuar 
diariamente para responsabilizar incursos 
em ofensas à vida; integridade e 
liberdades individuais; patrimônio 
público e privado; meio ambiente etc., 
empreende, sistematicamente, inúmeras 
medidas voltadas para defesa da 
sociedade, nas áreas da saúde, pessoa com 
deficiência, probidade administrativa, 
criança e adolescente, idoso, segurança 
pública, consumidor, educação, etc.
 Para o exercício dessa missão, 
seus integrantes lançam mão dos 
instrumentos reservados à atuação 
institucional, enfeixados nos temas 
judicial e extrajudicial. Como traço 
comum, tem-se o regramento normativo e 
as formalidades, reservadas às diversas 
áreas de trabalho.
 Com o avanço dos meios de 
interatividade social e diante do atual 
estágio da sociedade brasileira, os 
Promotores de Justiça precisam refletir 
suas práticas e desenvolver medidas 
i n o v a d o r a s  p a r a  s e  a l c a n ç a r ,  
efetivamente, o objetivo delineado para 
suas unidades. Afinal, tem-se diariamente 
e v i d e n t e s  d e m o n s t r a ç õ e s  d e  
inconformismo social com os serviços 
públicos em geral e a instituição que 
ostenta significativo respaldo da 
coletividade, questiona, em face de suas 
atribuições, essas desconformidades, 
repercutidas pela imprensa e em redes 
sociais.
 Apesar da instituição gozar desse 
substancial reconhecimento público, seus 
integrantes revelam, cotidianamente, 
frustração com alguns resultados 
a l c a n ç a d o s ,  s e n d o  e v i d e n t e  o  
descompasso existente entre eles 
(resultados) e a realidade exposta nas 
incontáveis reações comunitárias.
 O enfoque central do trabalho nas 
unidades de execução do Ministério 
Público é pautado na linha propositiva, o 
que se traduz em avanço, quando 
comparado com a mera intervenção 
judicial, foco central das ações no 
passado. Ainda assim, o novel modelo, 
secundado em regra pela exaustiva 
discussão com o setor público, culmina 
em distanciamento dos propósitos 
comunitários. O desafio é, pois, 
proporcionar ou manter a mobilização da 
coletividade para encetar as medidas 
pertinentes. Com a mudança do 
PARADIGMA DE ATUAÇÃO das 
unidades, valorizando o controle social e 
a participação comunitária, pode-se 
desenvolver medidas construtivas, 
valorizando a facilidade que os atuais 
meios de comunicação proporcionam 
para relevar a interatividade, gerando com 
isso, maior conscientização sobre os 
temas e suas consequências.
 S a b e - s e  q u e  a  e f e t i v a  
implementação dos direitos assegurados 
aos cidadãos encontra óbices de diversas 

m a t i z e s .  S ã o  d i f i c u l d a d e s  d e  
planejamento, em face de insciência das 
verdadeiras demandas, produzido pelo 
método de colheita de informações para 
definição de metas; definição de 
prioridades não identificadas, em 
primeiro plano, com os reais interesses da 
comunidade; carência de recursos para 
suportar as demandas; etc.
 A imprensa  reproduz ;  as  
instituições relatam e o povo em geral 
r ec lama  d ia r i amente ,  s i tuações  
reveladoras de desrespeito a direitos 
assegurados ao cidadão e a forma como os 
agentes públicos atuam para garanti-los. 
 N o  d e s a f i o  p r o p o s t o ,  a s  
Promotorias de Justiça além do papel de 
percursora desses direitos, porventura 
desrespeitados, tornam-se órgãos 
agentes, contribuindo para redefinição de 
atribuições no âmbito local, a partir da 
discussão coletiva da demanda e, 
inclusive, construção de soluções 
alternativas. Em visão simplista, muda-se 
o paradigma da missão institucional – de 
defesa social, diante da estrutura de 
estado, para a de inserção efetiva nos 
meandros de controle social.
 Como subproduto do resultado 
almejado, é possível qualificar a 
informação carreada para a comunidade, 
mediante o acesso permanente aos canais 
institucionais, viabilizando, destarte, a 
compreensão do fenômeno. Com isso, 
almeja-se um produto diferenciado como 
resultado, porquanto a própria sociedade 
torna-se senhora e destinatária das 
medidas que reivindica. E o Ministério 
Público garantidor desse processo.
 Em novo paradigma, a sugestão é 
que as equipes das Promotorias de Justiça, 
com o efetivo emprego dos meios de 
c o m u n i c a ç ã o  e  i n t e r a t i v i d a d e  
disponíveis, estejam em contato 
permanente com a comunidade, por meio 
de redes sociais criadas especificamente 
para isso, contemplando lideranças 
comunitárias, imprensa, lideranças 
religiosas, dirigentes de unidades 
escolares, empresários, donas de casa, 
d i r igen tes  de  ó rgãos  púb l icos ,  
conselheiros de saúde, tutelares, de 
assistência social, enfim, toda a 
comunidade eleita previamente para o 
trabalho.
 A inovação proposta para a 
atuação é apenas no concernente ao modo 
de caminhar, estabelecendo parcerias 
comunitárias para maior eficiência do 
trabalho. A reflexão sobre essa 
provocação não pode ser dissociada do 
desencadeamento natural de um amplo 
programa de formação de pessoas – 
capacitação de Promotores de Justiça para 
o exercício dessa tarefa – gigantesca 
internamente e de imensurável relevância 
externa.
Edmilson da Costa Pereira: Procurador 
de Justiça

Rosane Michels - Editora
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 Todas as pessoas são seres milenares, 
dotados de inteligência, alma e emoção, iguais 
perante a criação e  que de forma alguma devem   
ser avaliadas por qualquer condição ou situação 
social de apenas uma existência.  Assim, 
alguém atualmente de baixo poder aquisitivo 
não pode nem deve ser excluído de um sistema, 
pela condição passageira de uma vida, haja 
vista, que o seu valor enquanto ser, inteiramente 
integrado no universo, é eterno e transcende o 
espaço do hoje e do agora.  Numa observação 
supérflua e rápida, podemos constatar pessoas 
de elevado poder aquisitivo, vivendo da miséria 
emocional a base de psicotrópicos na tentativa 
de  o ânimo, destituída de  prazer pela melhorar
vida, atrelando suas alegrias  na experiência  de 
satisfações temporárias e  artificiais. 
 A nossa passagem por esta vida é muito 
rápida, mas o suficiente longa para cometermos 
erros irreparáveis, julgando muitas vezes com 
extremo rigor e pouca tolerância, assumindo 
atitudes individualistas, que por vezes são  
dispensáveis ,simuladas e até agressivas ao 
círculo em que vivemos.
 Em geral o que nos leva a mecanizar e 
automatizar as nossas atitudes são  porque elas  
comumente são formatadas e  administradas 
dentro de um senso comum e lógico , 
desconsiderando as potencialidades  próprias de 
cada ser em processo de desenvolvimento, 
computando   apenas  a  obse rvação     
momentânea,  insuficiente para diferenciar o 
supérfluo  do necessário   e essencial à vida.
 Nos  círculos sociais em que vivemos  
muitas pessoas se colocam acima das outras, 
simplesmente pelo poder relativo da riqueza 
material acumulada, esquecendo-se  que 
ninguém está milimetricamente acima ou 
abaixo de ninguém. Na verdade elas se 
esquecem da  relação fraternal e solidária , da 
igualdade e da amizade, instrumentos de 
extrema importância no ato de relacionar-se . 
 E erroneamente, optam por todo tipo de 
discriminação e preconceitos  nas relações 
sociais como  forma de escudo e/ou defesa 
daquilo que supostamente acumularam ,  pois 
infelizmente no sistema capitalista em que 
vivemos , a todo instante somos classificados,  
pela nossa  condição financeira, intelectual, 
estética,  fama ou qualquer outro tipo de 
parâmetro social meramente ilustrativo .
 A ditadura do preconceito desponta  em 
todas as classes sociais  e lugares, dai a razão de 
percebermos  a todo instante em  nosso 
convívio , atitudes de desrespeito e 
desconsideração  que constituem   uma das 
mais drásticas e destrutivas  mazelas  nas 
relações  da humanidade. Julgar alguém  
simplesmente pela aparência engessa a 
inteligência e faz gerar toda sorte de 
discriminação e descontrole .Desta forma, nesse 
jogo “segregador”  de separação e escolhas  de 
pessoas ou de grupos sociais, fatalmente 
podemos provocar  infelicidades às  pessoas, 
desencadeando lágrimas secas e invisíveis,  e 
em consequência cultuarmos  injustiças , ou até 
distorção de  contextos  , fomentando e  
violando  direitos humanos. Portanto, enquanto 
vivermos pensando apenas no supérfluo, na 
vaidade do poder transitório e da acumulação de 
bens,  classificando  pessoas pela ótica dos 
interesses, com certeza o tédio, a angustia  serão 
nossos parceiros mais  íntimos e contínuos nos 
momentos de reflexões. 
 A espiritualização do ser nos 
emprestará  sempre recursos para que possamos 
aceitar e entender os nossos limites, a aceitar o 
outro com os seus acertos e desacertos  
valorizando cada  fato com a singeleza e beleza 
perceptível apenas nas mínimas coisas que nos 
acontecem e que verdadeiramente nos tornarão 
melhores dia após dia. E, ainda nos permitirá  
perceber a existência sobre outro prisma, 
diferente daquele que costumeiramente  o 
tínhamos, possibilitando-nos a certeza de que 
estamos em permanente construção e 
crescimento ,que perfeição não existe e que a 
tolerância para com os que nos cercam nunca 
poderá estar zerada. 
Economista Wilson Carlos Fuáh – É 
Especialista em   Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas. 
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CÂMARA EM AÇÃO
Por assessorias

CÂMARA FAZ HOMENAGEM AO PRODUTOR RURAL
A Câmara Municipal de Cáceres fez uma homenagem aos produtores rurais 
no início da Sessão Ordinária dessa segunda-feira (25), por indicação verbal 
do presidente da Casa, vereador Marcinho Lacerda. Marcinho destacou que 
o produtor é a maior força do país, uma vez que o Brasil é considerado um 
celeiro mundial. “Nada mais justo do que prestar essa homenagem, 
lembrando a importância do homem do campo. Parabéns a todos os 
produtores, de gado, lavoura e todos os setores agrários”, homenageou 
Marcinho.  O secretário da Meses Diretora da Câmara, vereador Edmilson 
café no Bule, leu a mensagem. Leia na íntegra: Podemos dizer que o mês de 
julho é o mês do homem do campo, pois neste dia 25 se comemora o Dia do 
Produtor Rural e, no próximo dia 28, o Dia do Agricultor. O agricultor, o 
Produtor Rural, o Homem do Campo, possuem uma ampla relevância na 
economia brasileira e também para a população mundial, pois é a sua 
atividade que propicia a maior parte da produção de alimentos, sobretudo 
aqueles que estão na mesa de todos os trabalhadores, tais como arroz e feijão. 
Por esse motivo, a homenagem a este incansável trabalhador da terra, além 
de justa, é necessária, pois faz referência a um dos mais relevantes serviços 
prestados para a sociedade. Seja na agricultura ou na Pecuária. Não só nesta 
data, mas, em todos os dias, devemos nos lembrar de valorizar aqueles que 
trabalham de sol a sol, edificando a produção, muitas vezes sem receber o 
valor merecido pelo suor que derramam do seu corpo sobre a terra que lavra 
ou na cria de animais. De sol a sol, debaixo de chuva. A cada safra, a cada 
colheita ou a cada entrega de leite ou animal para abate, o produtor tem uma 
longa história pra contar. Precisamos de mais produtores que incentivem 
seus filhos a serem, agricultores, pois, é da agricultura que homens e 
mulheres do campo tiram o sustento de suas famílias. Parabéns e obrigado ao 
homem do campo!

CÂMARA APROVA COMPRA DE DOIS 
CAMINHÕES PARA CÁCERES

Na Sessão Ordinária do Legislativo Municipal de segunda-feira (25), os 
vereadores aprovaram, por unanimidade, um Projeto do Poder Executivo 
Municipal que autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial no valor de 
R$ 653 mil ao município, para a aquisição de dois caminhões que vão suprir a 
demanda de serviços da iluminação pública. Um dos veículos deve ser 
dotado de cesto aéreo em braço hidráulico e o outro contará com 
umguindaste acoplado. Ambos atenderão à manutenção em postes, na 
substituição e instalação de lâmpadas e luminárias da rede elétrica no 
município, uma vez que este trabalho é de responsabilidade da Prefeitura. O 
presidente da Câmara, vereador Marcinho Lacerda (PMDB), afirmou que 
está empenhado em dar andamento rápido nos projetos pendentes de 
discussão. “Até o dia das eleições, queremos colocar em pauta e despachar 
tudo o que estiver para discutir. Para isso já pedi à assessoria da Casa o maior 
empenho possível. As Comissões também estão fazendo o possível para 
analisar projetos e indicações. Além de dar celeridade, queremos discutir e 
aprovar tudo aquilo que venha ao encontro das necessidades dos munícipes”, 
garantiu Marcinho.

VALDENÍRIA PEDE À PREFEITURA TERRENO
PARA CASA DE APOIO À MULHER AGREDIDA

A vereadora Valdeníria Dutra Ferreira (PSDB) teve uma indicação aprovada 
pelos colegas vereadores na Sessão legislativa de segunda-feira (25), onde 
solicita da Prefeitura Municipal a doação de um terreno para construir a sede 
de uma entidade que vai acolher os problemas de mulheres agredidas por 
todos os tipos de violência. O projeto da vereadora é criar a Casa de Apoio. 
Segundo a vereadora, é muito grande o número de mulheres que registram 
queixa de violências sofridas, principalmente em casa. “A Lei Maria da 
Penha dá proteção às mulheres para que elas denunciem e deixem de sofrer 
caladas. Muitas têm medo de denunciar, porque após a denúncia não terão 
para onde ir. A Casa de Apoio dará o respaldo necessário à essas mulheres”, 
justifica Valdeníria.
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niciou na segunda-feira (25) a Icapacitação anual da primeira 
t u r m a  d a s  E m p r e s a s  

Fabricantes de Placas e Tarjetas de 
Inspeção Veicular realizada pelo 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran-MT), por meio da Escola 
Pública de Trânsito (EPT), no 
auditório Gilberto Rosseto Amorim, 
“Giba”, na sede da autarquia em 
Cuiabá. 
 Na abertura do evento o 
presidente interino do Detran, 
Fernando Lopes, lembrou que desde 
2015, no início da nova gestão, a 
autarquia vem procurando alinhar o 

m o d e l o  d e  t r a b a l h o  d o s  
credenciados ao padrão implantado 
na autarquia. “Este é um encontro 
t é c n i c o  q u e  e x i g e  o  
comprometimento dos senhores 
para alinhar os serviços dos 
fabricantes de placas e tarjetas aos 
procedimentos técnicos da autarquia 
para um melhor desempenho das 
funções. É importante esta troca de 
informações para aprimorar estes 
procedimentos e consequentemente 
a melhoria dos serviços”, esclareceu.
 Os módulos do curso são 
sobre relacionamento interpessoal, 
ética profissional, credenciamento, 

normas e procedimentos para 
fabricação de placas e tarjetas, 
responsabilidades administrativas 
do credenciado e ao final os 
c r e d e n c i a d o s  r e c e b e r ã o  a  
certificação.
 O coordenador da EPT, José 
Eudes Malhado, diz que na grade do 
curso foram elencados os tópicos 
necessários para a rotina de trabalho. 
“O objet ivo é capacitar  os 
profissionais que atuam nas 
empresas já credenciadas pelo 
D e t r a n ,  b u s c a n d o  t a n t o  a  
regularização de sua situação 
documental, quanto sua atualização 
em relação às mudanças na 
legislação e nos procedimentos 
adotados no serviço executado”, 
comenta.
 De acordo com a Diretora de 
Veículos, Talita Peske, este é um 
m o m e n t o  p a r a  r e p a s s a r  a s  
informações sobre a legislação 
vigente e alinhar os procedimentos 
prá t icos .  “Para  melhorar  a  
comunicação entre o Detran e as 
empresas, criamos um e-mail 
específico para atender as demandas 
diárias”, explica.
 A capacitação é obrigatória 
a todas as empresas credenciadas, e 
para alcançar todo este público serão 
realizadas, ainda neste ano de 2016, 
mais duas turmas de capacitação que 
estão previstas para o dia 04 e 19 de 
agosto.

 explicação se deu em razão de Aum pedido feito através de uma 
I n d i c a ç ã o  d o  v e r e a d o r  

Sebastião Pinheiro Duarte, o Cabo 
Pinheiro (PSB). Na resposta ao 
vereador, a administração municipal 
detalhou os motivos de não promover 
o certame. 
 “Já adentramos no último 
semestre da gestão municipal e no 
período eleitoral e, essa colenda 
Câmara há de concordar, esta época do 
ano exige cuidados com seus atos e 
com as contas públicas...”, explica o 
ofício enviado à Câmara, chamando 
ainda a atenção para a atual situação 
financeira do país, citando que em 
2 0 1 2 ,  g a s t o u  u m  “ m o n t a n t e  
considerável” só em premiações. 
“Estamos impossibilitados de atender 
a Indicação do vereador Cabo 
Pinheiro”, termina o documento da 
Prefeitura.
 Vale lembrar que em 2012, 
ano de eleições, a 2ª Copa Pantanal de 
Futebol reuniu 84 equipes, nas 
categorias Aberta (acima de 16 anos), 
Máster (acima de 40 anos), Feminina 
(acima de 16 anos), Bengalão (acima 
de 50 anos), Mirim (97/98), Pré-mirim 

(99/2000) e Fraldinha (01/02). Eles 
disputaram uma premiação de mais de 
R$ 20 mil reais.
 O vereador Cabo Pinheiro 
lamentou a decisão da Prefeitura. “É 
uma pena, pois um campeonato tão 
importante como este, que direta ou 

indiretamente, agrega praticamente 
todo o município, não poderia deixar 
de ser realizado. A grandiosidade do 
evento justifica o investimento, que 
não é alto, além de o Campeonato ser 
uma competição que reúne tanta 
gente”.

ESCOLA DE TRÂNSITO

Detran capacita empresas 
fabricantes de placas e tarjetas

A capacitação é obrigatória a todas as empresas credenciadas

Cleide Dantas/Detran 
Foto: Assessoria

A capacitação é obrigatória a todas as empresas credenciadas

Prefeitura não realiza Copa Pantanal neste ano por
causa do período eleitoral e alto custo da competição

SEM COPA

Assessoria

Foto: Arquivo

Vereador Cabo Pinheiro lamenta a decisão da Prefeitura
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animais que são resgatados das 
ruas da cidade.
 A deliciosa feijoada vai 
acompanhada com arroz, farofa e 
laranja e o cartão individual custa 
apenas R$ 15,00. Será servida das 
11h as 13horas a Rua da 
Maravilha, nº 990, Bairro 
Cavalhada.
 Os convites já estão à 
venda, adquira já o seu para 
participar do evento e contribuir 
com a causa justa. 

 Associação de Ajuda aos Aanimais de Cáceres  - 
AAAC  realiza no dia 07 

de agosto uma feijoada intitulada 
“Feijoada Beneficente”.  O 
evento tem a finalidade de  
arrecadar fundos para associação.
 A feijoada foi pensada 
com a finalidade de oferecer ao 
público um dos pratos mais 
populares do Brasil, revertendo a 
renda arrecada para manutenção 
e tratamento veterinários dos 

sem esse benefício”, afirma 
Andréia Torres, Diretora de 
Expansão e Relacionamento do 
Educa Mais Brasil.

studar em uma rede Eparticular de ensino, no 
cenário atual do país, 

poderia ser um sonho distante e 
fora da realidade de muitos 
brasileiros, mas a realização 
pessoal se torna cada vez mais 
próxima com a abertura das 
inscrições do maior programa 
educacional do país, o Educa 
Mais Brasil. 
 Em Mato Grosso, estão 
sendo oferecidas mais de 37 mil 
bolsas para 2016/2. Em Cáceres 
há vagas para Graduação, Pós-
Graduação, Educação Básica, 
Cursos Técnicos, Cursos de 
Idiomas, Preparatório para 
C o n c u r s o s ,  C u r s o s  
Profissionalizantes e Pré-
Vestibular/Enem.

 A s  i n s c r i ç õ e s  s ã o  
gratuitas e realizadas através do 
s i te  of ic ia l  do  programa 
www.educamaisbrasil.com.br. 
Mais informações podem ser 
o b t i d a s  p e l a  c e n t r a l  d e  
atendimento nos telefones 4007-
2020 para Capitais e regiões 
metropolitanas ou 0800 724 7202 
para demais localidades.
 Para ser beneficiado é 
preciso não ter condições de 
pagar o valor integral da 
mensalidade e atender aos 
requisitos socioeconômicos.
 “Esses critérios são 
justificados pelo objetivo do 
programa que é intermediar 
acesso à educação de qualidade 
àquelas pessoas que antes não 
tinham perspectiva de estudar 

Cáceres ) ,  1 º  secre tá r io  
G u i l h e r m e  A n g e r a m e s  
Rodrigues Vargas (FAPAN), 2º 
secretário Marcilia Gonçalves 
Ferreira e Silva (APROPIRA), 
1º tesoureiro Luiz Mário 
Ambrósio Curso (ASATEC), 
2º tesoureiro Luiz Henrique 
Lemes (ACEC) e Conselho 
F i s c a l  c o m p o s t o  p o r  
Wanderson Candido Dalto 
(ASPATUR), Suely Tocantins 
(APAC) e Edelilson Ricardo de 
Souza Soares (Rotary Club 
Pantanal).

que estão aptos a votar todos os 
conselheiros titulares, ou seu 
suplente (em casos de ausência 
do titular justificada por 
escrito), os quais tenham sido 
indicados pelas instituições 
com assento no Conselho e 
regulares até a presente data, 
na forma do Regimento 
Interno do COMTUR.
 A chapa inscrita que 
concorrerá a eleição é formada 
pelo presidente Fransergio 
Rojas Piovesan (representante 
da OAB), pelo vice José Carlos 
de Carvalho (Lions Club de 

Chapa única concorrerá às eleições  do
COMTUR em Cáceres nesta quinta-feira

ELEIÇÕES
As eleições acontecem nesta quinta-feira, das 13h 30 às 17h 30 nas dependências 

da Secretaria de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo – SICMATUR

Da Redação
Foto: JCC

Cida Silva – Presidente da Comissão Eleitoral

BOLSAS DE ESTUDO

Programa Educa Mais Brasil oferece 
bolsas de estudo em Cáceres

Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

Em Mato Grosso são 37 mil bolsas

EVENTO BENEFICENTE

Feijoada da AACC 
será em agosto

Da Redação

 Comissão Eleitoral do AConselho Municipal 
de Turismo de Cáceres 

– COMTUR composta pela 
presidente Maria Aparecida 
Nepomuceno dos Santos Silva, 
e  p e l o s  c o n s e l h e i r o s  
Claudionor Duarte Corrêa e 
Luís Mário Ambrósio Curvo, 
tornaram público que até a data 
prevista no edital apenas uma 
única chapa se inscreveu para 
concorrer  a  e le ição de  
Diretoria do Conselho.  
 As eleições acontecem 
nesta quinta-feira, das 13h 30 
às 17h 30 nas dependências da 
Secretaria de Indústria e 
Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo – SICMATUR. 
 A  p r e s i d e n t e  d a  
Comissão Cida Silva, destacou 

Foto: Reprodução 
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 O Conselho Municipal de Turismo de Cáceres (COMTUR) 
realiza nesta quinta-feira, 28 a eleição da nova Diretoria, agendada para a 
votação no período vespertino das  13h30  às 17h30 nas dependências da 
Secretária Municipal de Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo 
“SEMATUR”, em Cáceres-MT.  Página 03

CÂMARA 
EM AÇÃO

Página 04

ELEIÇÕES

Chapa única concorrerá às eleições  do
COMTUR em Cáceres nesta quinta-feira

Foto: Ilustrativa

Somente uma chapa concorrerá a eleição

Programa Educa Mais Brasil oferece 
bolsas de estudo em Cáceres

BOLSAS DE ESTUDO

 O Programa Educa 
Mais Brasil, abre inscrições 
para mais de 200 mil bolsas de 
estudos com até 70% em 
d i v e r s o s  n í v e i s  d e  
escolaridades. 

Página 03

IN LOCO

Foto: Divulgação

Inscreva-se no Programa Educa Mais

Deputado Dr. Leonardo percorre
MT - 343 para conferir obras

 Uma das suas principais lutas dentro da 
Assembleia Legislativa foi articular, junto ao 
governo do Estado, para que as obras da MT-343 
fossem, de fato, iniciadas. Página 05

Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo esteve in loco conferindo a obra

Prefeitura não realiza Copa Pantanal neste ano por
causa do período eleitoral e alto custo da competição

SEM COPA

 A Prefeitura de Cáceres informou oficialmente à Câmara 
Municipal que não vai realizar a 3ª Copa Pantanal de Futebol e aponta 
como causa o período eleitoral e o alto custo da competição. Página 04

Copa do Pantanal não será realizada pelo alto custo e período eleitoral

Foto: Arquivo

Página 05

Página 08

Café da 
      Manhã

Página 02

Página 02

Tolerância zerada
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