ANO 55 - Nº 10.085
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 13 DE JUNHO DE 2017

ESPETÁCULO DE PESCA

FIPe se consolida como maior evento de
promoção do Turismo de Mato Grosso
Foto: Reprodução FIPe

FIPe mais uma edição concluída com sucesso absoluto

Com saldo positivo, fecham-se as cortinas do maior espetáculo de pesca em água doce do mundo. Em sua 36ª edição o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Cáceres,
confirma mais uma vez sucesso de público e organização e Cáceres é oficializada como capital Nacional da Pesca Esportiva. Página 03

IMUNIZAÇÃO

PROGRAMA MUXIRUM

Saúde liberou ontem a vacina
contra gripe para outros grupos

Governo do Estado lança programa
de alfabetização de jovens e adultos

Foto: Divulgação

Com o fim da
campanha de vacinação
contra a gripe para os
grupos prioritários, na
última sexta-feira (09.06), a
vacina está liberada para os
demais grupos, desde
ontem, segunda-feira
(12.06). Página 05

Foto: Ilustração

O Governo do Estado lançou, nesta segunda-feira (12.06), no
auditório Clóves Vettorato, no Palácio Paiaguás, o programa Muxirum da
Alfabetização. A iniciativa vai implantar ações conjuntas com os
municípios para assegurar a alfabetização de pessoas jovens, adultas e
idosas. Hoje, a taxa de analfabetismo em Mato Grosso é de 5,9%, na faixa
etária que vai dos 15 aos 69 anos de idade. O índice geral do estado é de
7,1%. Página 06

Vacinação segue até o fim dos estoques nos municípios

TRAJETÓRIA

Exposição da Polícia Judiciária Civil
no 36º FIPe atraiu grande público

ESPORTE

Foto: Lenine Martins/Sesp-MT

A trajetória da Polícia Judiciária
Civil em Mato Grosso e os equipamentos
utilizados pelos policiais, expostos durante
o 36º Festival Internacional de Pesca
Esportiva (Fipe), atraiu grande público.
Página 04

Fortaleza larga à frente, sofre a
virada do Cuiabá e depois empata
Página 07

Segurança Pública no 36º FIPe
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Mixórdia
Um balde de água fria; a população
brasileira vinha acompanhando pari passu,
pelos meios de comunicação de massa, o
julgamento da ação em que o PSDB pede a
cassação da chapa Dilma-Temer, vencedora
das eleições presidenciais de 2014, este
julgamento foi comandado pelo Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
O julgamento da chapa começou em
abril deste ano, sendo retomado no dia 6 de
junho terça-feira, perdurando até o dia 9
sexta-feira, foram marcadas quatro sessões
para analisar o processo, diante de discussões
e mais discussões inócuas, com calhamaços
de documentos apresentados, porém com
pouco aproveitamento.
O resultado final; por 4 votos a 3, a
ex-presidente Dilma Rousseff e o presidente
Michel Temer são absolvidos, da acusação de
abuso de poder político e econômico na
campanha de 2014.
A ação impetrada pelo PSDB, após a
eleição de 2014, aponta mais de 20 infrações
supostamente cometidas pela coligação
“Com a Força do Povo”, encabeçada pelo PT
e PMDB.
Entre as infrações citadas, a principal
delas tem relação com empreiteiras que
fizeram doações oficiais com o pagamento de
propina com contratos obtidos na Petrobras,
além de desvio de dinheiro pago a gráficas
pela não prestação dos serviços contratados.
No decorrer do processo surgiram
fatos novos, através de diversas delações
premiadas provenientes da operação LavaJato, sendo iniciado pelo doleiro Alberto
Youssef, depois vieram outros.
O batom na cueca, nessa questão da
chapa Dilma-Temer, ficou por conta do uso
do jatinho da JBS, pelo vice-presidente
Michel Temer e sua esposa Marcela em uma
viagem de São Paulo para Comandatuba, na
Bahia, e outra para Porto Alegre em 2011,
ele dizia não saber, que o jatinho era de
propriedade do dono da JBS Joesly Batista, só
depois, veio o desmentido, até porque o
proprietário do jatinho em um gesto cordial
deixou um buquê de flores para a Marcela
esposa do vice-presidente na época.
Nesse imbróglio todo, com relação a
esse julgamento, um fato crucial foi deixado
de lado, a não inclusão nesse processo das
delações premiadas feitas por executivos da
Odebrecht e pelo casal de marqueteiros João
Santana e Mônica Moura, contendo provas
robustas; sem as mesmas esse processo ficou
enfraquecido.
A conversa entre Michel Temer e
Joesley Batista, não se resume a um
entendimento sobre a mesada recebida por
Eduardo Cunha para que ele permanecesse
em silêncio, na carceragem onde o mesmo se
encontrava.
O dialogo não para por ai, vai além do
cometimento de crimes, que vão
desde
obstrução à justiça, suborno de procuradores
e compra de informações privilegiadas.
Diante dessa votação que pode até ser
legítima, porém traz algumas
inconsistências, como a não inclusão de fatos
delituosos.
Conforme acórdão do colegiado,
assim votaram os ministros, a favor da
condenação: o relator Herman Benjamin e os
ministros Luiz Fux e Rosa Weber, votaram
contra a condenação os ministros: Admar
Gonzaga, Tarcísio Neto e Napoleão Maia; o
placar até então, ficou em 3 votos a 3.
O desempate ficou por conta do voto
do presidente do TSE ministro Gilmar
Mendes, que votou a favor da manutenção da
chapa Dilma-Temer.
Pare o mundo, quero descer!

Modéstia às Favas
As pérolas do rosário desta via
sacra, ou seria diabólica?, seriam
absurdas, tragicômicas e falhas, não
estivéssemos no Brasil, onde o
impossível acontece rotineiramente e
ratifica Modéstia às Favas, como disse
nosso ministro mato-grossense Gilmar
Mendes, a assertiva do não menos
famoso, este, saudoso, Charles DeGaulle, que este país não é mesmo sério.
No meio político, o bicho pega
pra valer e muitos seriam os indicados
ao troféu Pinóquio, diante do mentirol
(vocábulo nosso), reinante no ambiente
brasiliano. Modéstia às Favas, os
senhores que se arvoram na defesa do
Estado de Direito, se omitem, ou quiçá,
ignoram o que é realmente o Estado, já
que para eles, Direito é apenas o que
lhes favorece, independente dos meios
usados para isso.
Analfabeticamente ou por má
intenção voluntária, esquecem que
Estado é formado pelo tripé Território,
Soberania e Povo. Em nome do
combate à corrupção, vociferam e
vertem o aforisma Estado de Direito,
omitindo deslavadamente o Povo do
Direito do Estado.
Isso é apenas um detalhe, assim
como o Povo também para eles, é
apenas um detalhe, com Direito apenas
ao voto e deveres inúmeros, dentre os
quais, pagar 35% de impostos pra
bancar o luxo dos cortersãos
palacianos.
Senhoras e senhores, que nos
dão a honra da leitura neste espaço e
demais do Correio Cacerense, chega a
ser nojento, asqueroso e revoltante, a
imensa discrepância e desigualdade
entre os poderosos e o Povo, a
suntuosidade dos palácios sedes dos

três poderes, bancada pelo sofrido povo
trabalhador brasileiro, luxo extremo
este, presente nos ambientes do reino
tupiniquim.
Milhões de reais são gastos
diariamente nas mordomias dos
políticos, eleitos ou nomeados, carrões,
jatinhos e os cambaus, quase tudo suor
do Seu Zé e da Dona Maria,
assalariados do arroz com feijão, zoião
e linguiça cabo de reio nos domingos e
mistura com a língua durante a semana,
que desce com água Santa Pia. Sim
senhores, quando afirmamos quase
tudo é porque parte desse luxo
extravagante e perdulário, é bancado
pelos empresários corruptores,
comparsas dos políticos corruptos.
E quando o cinto aperta, o
Pinóquio diz que o jatinho não era do
Gepeto e sim, do Estado, de nóis, Povo,
né?
Como não colou porque Gepeto
gravou tudo e o Pinóquio abraçou o pau
da bandeira, em nome dos santos, se
beijam as pedras, elementar, meu caro
Watson. E na hora da raiva, sobra até
pro alce do pantanal, que o diga aquela
deputada que não anda de táxi e nem
pede benção pra São Pedro.
Pérola final, por enquanto, a
tirada do homem de preto, de que não
seria preciso intimar a serpente pra
condenar Adão e Eva, o que
convenhamos, na ordem do processo
legal divino, se não havia mais ninguém
no paraíso, dispensar a única
testemunha, seria cerceamento de
ampla defesa.
Exceto se ela fosse testemunha
de acusação. Podem rir, que por
enquanto este expediente ainda é isento
de imposto, por enquanto. Bom, Dia!!!!
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VAGAS SESI
As vagas são para auxiliar de Serviços
Gerais, Representante de Gestão de
Qualidade e Coordenador
Administrativo Financeiro, no SESI de
Cáceres. A Federação das Indústrias no
Estado de Mato Grosso informa que as
inscrições são gratuitas e devem ser
feitas através do endereço eletrônico:
www.fiemt.com.br/vagas_migracao.ph
p
SISU
Os candidatos aprovados na segunda
edição de 2017 do Sistema de Seleção
Unificada (Sisu) devem atentar ao prazo
para matrícula que começou sexta-feira
(9) e encerra hoje, terça-feira (13). A lista
dos aprovados está disponível no site do
programa. Selecionados devem verificar
na instituição de ensino em que foi
aprovado o local, horário e
procedimentos para a matrícula. Caso
não tenha sido selecionado, o estudante
pode se inscrever para participar da lista
de espera. O Sisu terá uma única
chamada, e a inscrição para a lista de
espera estará disponível até 19 de junho.
A convocação será feita pelas
instituições a partir do próximo dia 26.
CAMPANHA
#NÃOÉAMORQUANDO
A Secretaria de Políticas para as
Mulheres aproveitará a proximidade do
Dia dos Namorados (12) para lançar a
campanha #NãoéAmorQuando.
Divulgada nas redes sociais – Facebook,
Twitter e YouTube – a ação destacará
gestos e comportamentos que indicam
que a relação caminha para violências.
De acordo com a Lei Maria da Penha, é
considerado crime contra a mulher a
violência psicológica, moral, sexual,
patrimonial ou física. Qualquer pessoa
que precisar de informações ou queira
fazer denúncia de um relacionamento
abusivo pode ligar de forma gratuita e
anônima para o Ligue 180. O Ligue 180
também recebe e encaminha ligações
sobre outros tipos de violência contra a
mulher, como, por exemplo, Cárcere
Privado, Exploração Sexual e Violência
Obstétrica. O serviço funciona 24 horas
por dia, sete dias por semana, inclusive
aos feriados.
FGTS
Trabalhadores nascidos em setembro,
outubro e novembro já podem sacar as
contas inativas do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço (FGTS) desde sábado
(10). O início do saque para os 7,5
milhões de brasileiros estava previsto
para a próxima sexta-feira (16), mas foi
antecipado. Para quem optou pelo
crédito em conta, a liberação dos
recursos também será antecipada. O
valor total disponível para saque é R$
10,9 bilhões e equivale a 25% do total.
No sábado, cerca de 2,3 milhões de
trabalhadores (30% do total) receberam
automaticamente o crédito em suas
contas na Caixa.
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ESPETÁCULO DE PESCA

FIPe se consolida como maior evento de
promoção do Turismo de Mato Grosso
Da Redação

FIPe.

M

ais de 100 mil pessoas
participaram do Festival
Internacional de Pesca
Esportiva em Cáceres e depois de cinco
dias a população conheceu na noite de
domingo os vencedores da pesca
embarcada.
Além das provas de pescas, o
evento contou com shows nacionais,
apresentações culturais, feira náutica,
feira de artesanatos, exposição dos
produtos da agricultura familiar, vôlei de

praia, futebol de areia, desafio de
Mountain Bike, entre outros.
A grande campeã da pesca
embarcada foi a Equipe Ferreira da cidade
de Pontes e Lacerda, que fisgou e
devolveu ao rio 15 exemplares de peixe.
Os integrantes da equipe Adailton Sibrão
Cabreiras, Flávia e Fábio Henrique
Rodrigues Ferreira receberam os troféus e
levaram uma saveiro 0Km, 01 barco de 6
metros com carretinha e um motor 15 HP.
Essa equipe já ganhou uma outra vez o

Ainda na categoria de pesca
embarcada o maior peixe um jaú de 65
centímetros foi capturado pela Equipe
Cacique da cidade de Barra do Bugres,
que ganhou um motor 25 HP e um barco
de 6 metros.
Na pesca de canoa faturou o
primeiro lugar a equipe cacerense da
Funerária Pax Silva, composta pelos
pescadores Edelison Ricardo de Souza e
Jane Valeriano Parreira. Eles fisgaram 12
peixes e levaram para casa um barco de 6
metros e um motor 15 HP.
Resultado das modalidades:
PESCA SÊNIOR: Participantes: 484
pescadores e 178 Peixes capturados
Categoria Masculina
1º. ARNALDO DOS SANTOS (253) 818 pts - 8 px(s) - CACERES.; 2º.
OSVALDO CAETANO FILHO (459) 625 pts - 8 px(s) - CACERES.; 3º. JOSÉ
BATISTA LEITE FILHO (281) - 450 pts 3 px(s) - CÁCERES.; 4º. ANTONIO
MONICO C. NASCIMENTO (18) - 390
pts - 1 px(s) - CÁCERES.; 5º. NELSON
ALVEZ DA CRUZ (439) - 385 pts - 3
px(s) - COLIDER.
Categoria Feminina
1ª. ELOIZA MARIA BENACHIO LEITE
(269) - 683 pts - 5 px(s) – CÁCERES; 2ª.
ZEOLITA RODRIGUES BRANDÃO
(195) - 478 pts - 4 px(s) – CÁCERES; 3ª.
FRANCISCA GLACINDA DE PINHA
(63) - 445 pts - 4 px(s) – CACERES; 4ª.
MARIA PAULA DA MOTTA (323) - 405
pts - 4 px(s) – CÁCERES; 5ª. CLEUZA

MARIA FERREIRA DA SILVA (360) 375 pts - 3 px(s) - CACERES.
PESCA CANOA: 112 equipes e 152
peixes capturados
1º. Equipe: FUNERARIA PAX SILVA CACERES/MT - 20.350 pts - 12 px(s); 2º.
Equipe: ATÉ NO BONÉ - CÁCERES/MT
- 16.550 pts - 7 px(s); 3º. Equipe: OS
CAIAPOS - PORTO ESTRELA/MT 15.575 pts - 7 px(s); 4º. Equipe: OS
CACHACEIROS - CÁCERES/MT 11.525 pts - 6 px(s); 5º. Equipe: OS
FEDERAIS - CÁCERES/MT - 11.245 pts
- 7 px(s).
PESCA INFANTO-JUVENIL: 2.429
participantes e 200 peixes capturados:
P E S C A I N FA N T I L : C a t e g o r i a
Masculina
1º. GUILHERME COSTA DELUQUE 240 pts - 1 px(s) – Cáceres; 2º. GABRIEL
HENRIQUE NOGUEIRA FONSECA 170 pts - 2 px(s) – Cáceres; 3º. ERICK
OLIVEIRA DE BARROS - 150 pts - 2
px(s) – Cáceres; 4º. ENZO BARBALHO
AMEDI - 130 pts - 1 px(s) – Cáceres; 5º.
JOAO CESAR DOS SANTOS S.
CARVALHO - 130 pts - 1 px(s) - Cáceres.
P E S C A I N FA N T I L : C a t e g o r i a
Feminina
1ª. GABRIELI PEREIRA DA SILVA 290 pts - 3 px(s) – Cáceres; 2ª. LEANDRA
MENDONÇA SANTOS - 140 pts - 1
px(s) – Cáceres; 3ª. MICAELI PESSOA
DA SILVA - 110 pts - 1 px(s) – Cáceres; 4ª.
SABRINA VICTORIA MARQUES
FERREIRA - 100 pts - 1 px(s) – Cáceres;
5 ª . J Ú L I A C U N H A D A S I LVA

FERREIRA (162) - 83 pts - 1 px(s) Cáceres
PESCA JUVENIL: Categoria
Masculina
1º. GUSTAVO DE SOUZA FERREIRA 654 pts - 5 px(s) – Cáceres; 2º. DEIVID
MATHEUS DE ARAUJO SILVA - 448
pts - 4 px(s) – Cáceres; 3º. PABLO RIAN
BERNARDO RIBEIRO - 380 pts - 4 px(s)
– C á c e r e s ; 4 º . M AT H E U S R
GUALBERTO - 360 pts - 5 px(s) –
Cáceres; 5º. WELLINGTON LEMES
BATISTA DA SILVA - 335 pts - 4 px(s) Cáceres
PESCA JUVENIL: Categoria
Feminina
1ª. GABRIELA CRISTINA MORAES
DOS SANTOS - 464 pts - 4 px(s) –
Cáceres; 2ª. NICOLI TAINI DE
OLIVEIRA PRADO - 340 pts - 5 px(s) –
Cáceres; 3ª. PAMELLA DOMINGUES
VIEIRA - 275 pts - 1 px(s) –Cáceres; 4ª.
ANA CAROLINA DE ARRUDA BUCK
- 240 pts - 3 px(s) – Cáceres; 5ª.
MICHELLY MARTINS LUCENA DE
OLIVEIRA - 230 pts - 1 px(s) - Cáceres.
PESCA EMBARCADA: 243 equipes e
623 peixes capturados
1º. Equipe: EQUIPE FERREIRA PONTES E LACERDA/MT - 22.350 pts 15 px(s); 2º. Equipe: MIKITOS CACERES/MT - 21.155 pts - 23 px(s); 3º.
Equipe: LUIZMEL - CACERES/MT 20.960 pts - 20 px(s); 4º. Equipe: FAZ
MALIBU - CACERES/MT - 19.840 pts 20 px(s); 5º. Equipe: EQUIPE - GLORIA
D\'OESTE/MT - 18.665 pts - 21 px(s)

LIONS-QUEST

Secretaria de Educação e Lions Portal
do Pantanal unidos em prol da vida
Vânia Costaldi/SME

E

m visita a algumas Unidades
Escolares da Rede Municipal de
Ensino, a Secretária Municipal de
Educação, Cristiane Barbosa, faz a entrega
do kit dos materiais didáticos referentes ao
Programa Lions-Quest, uma parceria da
Prefeitura de Cáceres e o Lions Clube
Portal do Pantanal.
Para quem não sabe, o LionsQuest é um programa de prevenção do uso
de drogas da Fundação Lions Clubs

International, já implementado em mais de
50 países no mundo, cujo objetivo é
ensinar aos jovens as habilidades
necessárias para o sucesso diário, tais
como aprender a assumir
responsabilidades, comunicar de forma
eficaz, traçar metas, tomar decisões
responsáveis, e resistir à pressão para o uso
de drogas ou álcool.
Esse programa oferece recursos
para material didático de alta qualidade, de

acordo com a faixa etária dos alunos, além
de oferecer oportunidades aos estudantes
para que aprendam habilidades e façam
amizades positivas, de forma a envolver a
família e a comunidade no
desenvolvimento de jovens saudáveis. De
acordo com Cristiane Barbosa, Secretária
Municipal de Educação, “Esse projeto ele
é muito importante porque nós temos
vivido na educação uma situação muito
complicada nas salas de aulas: situações
de violência, perfil de crianças com
agressividade, e esse é um trabalho que a
educação sozinha não vai conseguir
resolver; então, com esse Programa nós
estamos nos unindo às famílias e também a
outras instituições para desenvolver as
habilidades, competências dos nossos
jovens, que vai melhorar o relacionamento
familiar, obediência aos pais, valorização
da família, vai desenvolver pensamentos
positivos, autonomia e autoestima desses
jovens, desses adolescentes, para que eles
saibam dizer sim, àquilo que for positivo,
saudável; e também dizer não às situações
que oferecem riscos e malefícios para sua
saúde, para sua vida.
A participação das famílias está

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

sendo intensa, nós estamos tendo esse
retorno. Em todas as reuniões que estamos
indo os pais estão comparecendo, estão
demonstrando muito interesse, estão
agradecidos pela iniciativa. E o que nós
estamos instigando é isso, é a participação
da família; estamos deixando claro, não é

um trabalho que só com o adolescente que
vai surtir resultado; ele só vai ter o
resultado que esperamos se realmente as
famílias se envolverem e participarem das
atividades do projeto”.
Com certeza, as famílias
merecem esse cuidado!
Foto: Assessoria

O Lions-Quest é um programa de prevenção do uso de drogas da Fundação
Lions Clubs International, já implementado em mais de 50 países no mundo

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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BOLSAS DE ESTUDO

Os interessados podem se inscrever gratuitamente no site maisbolsas.com.br, escolher a cidade, modalidade e o curso de interesse

Moradores de Cáceres e região serão
beneciados com bolsas de estudo

Assessoria

Foto: Divulgação

Programa Mais Bolsas

D

iante de um país
financeiramente
abalado, ingressar ou
permanecer no ensino superior
tornou-se um desafio ainda
maior e, muitos brasileiros vêm
adiando a busca pelo diploma,
pois as mensalidades inteiras
tendem pesar ainda mais no
orçamento.
A fim de minimizar as
desigualdades sociais, o

programa Mais Bolsas
proporciona a milhares de
pessoas o acesso à educação de
qualidade mediante a concessão
de bolsas de estudo, com
descontos de até 50% nos níveis
Superior e Básico.
Os moradores de
Cáceres e região podem
concorrer a uma das 500 bolsas
que estão disponíveis para o
segundo semestre de 2017.

Da variedade de cursos
ofertados na cidade há vagas
para Administração, Ciências
Contábeis, Gestão Comercial e
muitos outros que podem ser
conferidos no site oficial do
programa.
Para José Araújo,
gerente do Mais bolsas, muitas
pessoas encontram nos estudos
uma forma de driblar a crise e
crescer no mercado de trabalho,
mas como o lado financeiro de
muitos se encontra instável, o
Mais Bolsas é uma ponte para
facilitar a realização desse
sonho.
Os interessados podem
se inscrever gratuitamente no
s i t e m a i s b o l s a s . c o m . b r,
escolher a cidade, modalidade e
o curso de interesse.
Mais informações
podem ser obtidas por meio do
SAC, CHAT, redes sociais ou
central de atendimento, nos
telefones 4007-2209, para
capitais e regiões
metropolitanas, ou 0800 002
5854, para as demais
localidades.

TRAJETÓRIA

Exposição da Polícia Judiciária Civil
no 36º FIPe atraiu grande público
Luzia Araújo/Sesp-MT

A

exposição trouxe aos
visitantes painéis
fotográficos contando o
nascimento da instituição no Estado,
dos projetos sociais “De Cara Limpa
Contra as Drogas”, “De Bem Com a
Vida” e “Arte e Cultura em Ação”,
unidades e trabalhos desenvolvidos,
como casos investigados pela
Gerência de Combate ao Crime
Organizado (GCCO), treinamentos e
atividades da Gerência de Operações
Especiais (GOE); capacitação e
turmas formadas pela Academia de
Polícia.
“A exposição está
fortalecendo ainda mais o evento”,
disse o produtor do festival, Pedro
Corrêa. No estande é possível ver
ainda os uniformes, armamentos e o
carro blindado utilizado para ações
de alta complexidade, como casos de
assalto a banco, rebeliões em
presídios, diligências em áreas
perigosas e operações. Outro item
que animou o espaço foram os
displays interativos, onde o público
tirou fotos, simulando um policial
civil. O investigador da Delegacia
Especializada de Fronteira (Defron),
Aleksandro Marcos de Aguilar, disse
se sentir orgulhoso em ver a
trajetória da instituição que trabalha
há nove anos.

Entre os visitantes estava o
morador, Juliano de Jesus Santana e
seu filho, Danilo de Souza Santana,
que conheceram de perto os
armamentos de pequeno e grande
porte utilizados nas ações policiais.
No fuzil de precisão calibre
308, uma das armas expostas, Danilo
aproveitou para sentir na pele como
os atiradores de elite utilizam a
arma.“Meu filho só tira notas boas
na escola e com certeza será um
futuro policial”, disse o pai Juliano.
Outro que matou a
curiosidade sobre os equipamentos
foi o cacerense Jaciel Passos, que
levou a família para conhecer os
materiais e tirar fotos no display.
Está é a segunda vez que a
exposição é apresentada em uma
cidade do interior. A primeira foi em
Sorriso. A exposição foi criada em
comemoração aos 175 anos da
Polícia Judiciária Civil, celebrado
no dia 21 de Abril. A população de
Cuiabá e Várzea Grande também já
conferiu a exposição.
O carro blindado e as armas,
segundo o delegado, foram os
objetos que mais chamaram a
atenção do público nas cidades por
onde a exposição já passou. O
município de Sinop será a próxima
parada da exposição.
Foto: Lenine Martins/Sesp-MT

Público visita exposição da PJC durante 36º FIPe
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IMUNIZAÇÃO

Saúde liberou ontem a vacina
contra gripe para outros grupos
Júlia Graminho/SES-MT

Foto: Ilustrativa

Segundo dados do Sistema e Informações do Programa Nacional de Imunizações
(SIPNI), já foram vacinadas no Estado 537.539 pessoas do público-alvo

O

acesso à imunização
segue até o fim dos
estoques nos municípios,
não ocorrendo o envio de doses
adicionais pelo Ministério da
Saúde.
No início da campanha,
Mato Grosso recebeu 858 mil
doses da vacina, com prioridade
de aplicação em crianças entre
seis meses e menores de cinco
anos, gestantes, puérperas até 45

dias pós-parto, idosos a partir de
60 anos, doentes crônicos mediante prescrição médica -,
profissionais de saúde, indígenas
e professores em atividade.
Segundo dados
atualizados do Sistema e
Informações do Programa
Nacional de Imunizações
(SIPNI), já foram vacinadas no
Estado 537.539 pessoas do
público-alvo, que representa o

índice de cobertura vacinal de
79,23%.
No início da semana
passada, esta taxa era de 68,6%,
percentual abaixo da
preconizada, que é de vacinar
pelo menos 90% do público-alvo.
Diante desse quadro, a
Coordenadoria de Vigilância
Epidemiológica enviou um
memorando aos 16 Escritórios
Regionais de Saúde, solicitando
que recomendassem às
Secretarias Municipais de Saúde
que continuassem priorizando
este grupo prioritário.
“O resultado da cobertura
vacinal é ainda parcial, mas os
dados indicam que a meta no
estado foi alcançada. Estamos
aguardando as Secretarias
Municipais de Saúde atualizarem
o sistema para obtermos o
resultado total,” destacou o
gerente de Imunização da
Secretária de Estado de Saúde
(SES-MT), Thiago Nunes
Rondon, que participou, na
semana passada, de uma reunião
com o Ministério da Saúde, em
Brasília (DF).
Thiago Rondon disse,
ainda, que para 2018 a campanha

está prevista para ocorrer de 06 de
abril a 08 de junho.
Ele lembrou que,

diferentemente deste ano, em
2018 não haverá prorrogação do
período.

PARCERIAS

Deputado Dr. Leonardo estabelece programas
de parcerias voltados a infraestrutura e social
Lis Ramalho

S

abendo das dificuldades
financeiras que o país
enfrenta, ao qual reflete
nos cofres públicos estaduais e
municipais, bem como as
limitações das emendas
parlamentares, o deputado Dr.
Leonardo (PSD) apresentou uma
grande proposta, como
alternativa de potencializar o
dinheiro público, aumentando
assim, os investimentos.
Dr. Leonardo estabeleceu
programas de parcerias, em cima
de suas emendas parlamentares,
voltados às áreas sociais e
infraestrutura urbana.
São muitas as demandas
dos municípios por investimentos
nesses setores. Os programas de
parcerias propostos pelo
deputado permitem priorizar e
bem aplicar os recursos que serão
destinados às prefeituras, fazendo
com que cada real aplicado dobre
o seu valor.
“O momento que todos
vivemos no país é desafiador! O
Brasil real impõe e exige esforço
coletivo, a participação de todos e
visão unitária para o bem comum.
Para o futuro que queremos, de
qualidade de vida e vida com
qualidade para nossa população,
não existe atalhos; só muito
trabalho. Vamos, de mãos dadas,
construir esse futuro de
prosperidade estabelecendo
parcerias, com criatividade e
inovação”, destacou.
Conheça os Programas - O
PROMASSA tem por objetivo
atender os municípios com massa
a s f á l t i c a / P M F, p a r a a
pavimentação de ruas e avenidas,
a partir de parceria entre a
Prefeitura e o Governo do Estado.

Com a emenda parlamentar, o
deputado contribui com o custo
da usinagem da massa asfáltica.
O SELAPÓ é focado na
saúde pública e pretende
assegurar ruas de terra sem lama e
sem pó, com melhoria imediata
da qualidade de vida da
população, com a estabilização
iônica do leito natural da rua.
O
B O R A REGULARIZAR? por meio de
ações conjuntas, envolvendo os
municípios, a população a ser
beneficiada, o INTERMAT e a
DESENVOLVE MT, pretende
fazer a regularização fundiária de
terrenos.
O PRO-BRINCAR será
implementado em parceria com o
Rotary Clube de Cáceres, para a
implantação de Academias da
Primeira Idade, com a construção
de Parques Infantis.
O PCRD também será
implementado em parceria com o
Rotary Clube de Cáceres, a
sociedade organizada e outros
parceiros, para o atendimento
com cadeira de rodas, às pessoas
carentes.
O PRO-ESPORTE visa o
fortalecimento e a valorização do
esporte amador e do esporte de
lazer.
O PIPS-MT é um
programa de incentivo a Projetos
de Interesse Social, importante
para uma saúde pública
s us tentável, que tem por
finalidade assegurar qualidade de
vida à população, através de
serviços e obras de infraestrutura
urbana, estabelecendo parcerias
entre o poder público e a
iniciativa privada, com efetiva
participação da população.
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo apresenta proposta, como alternativa de
potencializar o dinheiro público, aumentando assim, os investimentos
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PROGRAMA MUXIRUM

Governo do Estado lança programa
de alfabetização de jovens e adultos
Assessoria

O

Governo do Estado
lançou, nesta segundafeira (12.06), no
auditório Clóves Vettorato, no
Palácio Paiaguás, o programa
Muxirum da Alfabetização.
A iniciativa vai implantar
ações conjuntas com os
municípios para assegurar a
alfabetização de pessoas jovens,
adultas e idosas. Hoje, a taxa de
analfabetismo em Mato Grosso
é de 5,9%, na faixa etária que vai
dos 15 aos 69 anos de idade. O
índice geral do estado é de 7,1%.
Inicialmente, nove

municípios mato-grossenses
foram selecionados para a
implantação do programa, a
partir da situação geográfica e
pelo índice de analfabetismo, de
acordo com dados da Secretaria
de Estado de Planejamento de
Mato Grosso (Seplan), para
pessoas com idade de 15 anos ou
mais.
São eles: Acorizal, com
914 pessoas analfabetas, ou seja
19,8% da população do
município; Chapada dos
Guimarães, com 1.554 (10,6%);
Ipiranga do Norte, com 180

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EDITAL
TORNA PÚBLICA A TRANSFERÊNCIA DA PENA DE
“SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30
(TRINTA) DIAS” AO MÉDICO DR. ANTONIO FARIA DE
AZAMBUJA CRM-MT Nº 691
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, no
uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3268/57, regulamentada
pelo Decreto nº 44.045/57, em cumprimento à decisão proferida
pela Presidência deste Conselho nos autos do Processo ÉticoProfissional nº 02/2014, vem TRANSFERIR a aplicação da pena de
“SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL POR 30
(TRINTA) DIAS”, a qual seria aplicada entre os dias 01/06/2017 a
30/06/2017, transferindo-se para os dias 01/07/2017 a 30/07/2017,
imposta ao médico ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA, inscrito
no CRM-MT sob o nº 691, publicada no D.O.E em 11/05/2017
(página 151).
Cuiabá, 02 de junho de 2017.
Dra. Maria de Fátima de Carvalho Ferreira
Presidente do CRM-MT

(4,3%); Jangada, com 1.042
(17,1%); Nossa Senhora do
Livramento, com 1.863
(19,1%); Nova Brasilândia, com
643 (16,9%); Planalto da Serra,
com 255 (11,6%); Tapurah, com
381 (4,4%); e Várzea Grande,
com 10.294 (4,9%).
São 16.212 pessoas
analfabetas nestas regiões e a
meta do programa é alfabetizar
11.200 delas, até dezembro de
2018. Para isso, 207
alfabetizadores foram
capacitados e já estão atuando
nas localidades.
As aulas, que começaram
no mês de maio, são realizadas
em escolas das redes municipais
e estadual, salões paroquiais,
centros comunitários, sedes de
fazendas e até mesmo nas
residências dos alfabetizadores.
Segunda etapa - Outros 10
municípios serão contemplados
com o programa: Barão de
Melgaço, Bom Jesus do
Araguaia, Brasnorte, Campo
Verde, Confresa, Nobres, Porto
Alegre do Norte, Rosário Oeste,
Santa Carmem e Vila Rica.
Nestas regiões, a meta é
alfabetizar 4.984 pessoas. As
aulas terão início em julho deste
ano.
A previsão é de que
s e j a m i n v e s t i d o s
aproximadamente R$ 3,7
milhões no programa.
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FUTEBOL INTERNACIONAL

Brasileiro aparece no topo de ranking, com € 210 milhões, cerca de R$ 777 milhões,
bem mais custoso do que Messi e Cristiano Ronaldo, quarto e 11º, respectivamente

Estudo põe Neymar com o maior
valor estimado de transferência

Globo Esporte

Foto: Reprodução

O

CIES Football
Observatory divulgou
na segunda-feira seu
16º ranking de valor estimado
de transferência dos jogadores
das cinco principais ligas
nacionais europeias com o
brasileiro Neymar no topo.
Aos 25 anos, vinculado
ao Barcelona sob contrato até
2021, o atacante está cotado em
€ 210,7 milhões (cerca de R$
777,4 milhões).
Bem à frente de Messi,
quarto da lista, com € 151,7
milhões (R$ 559,7 milhões), e
Cristiano Ronaldo, 11º com €
112,4 milhões (R$ 414,7

milhões).
O estudo científico é
feito desde 2013 por uma
equipe de acadêmicos do CIES
Football Observatory, órgão
independente criado em 2005,
na Suíça. Foram analisadas 2
mil multas rescisórias.
O ranking leva em conta
a performance dos jogadores e
seus clubes, o status
internacional, tempo de
contrato, idade e posição.
Os jogadores da
Premier League são os mais
valorizados no geral. O 10º da
liga está avaliado em € 85
milhões. La Liga, da Espanha,

é a segunda dessa lista, com €
73 milhões, seguida pela Serie
A da Itália, com € 51 milhões, a
Bundesliga da alemanha, com
€ 47 milhões, e a Ligue 1, da
França, com € 40 milhões.
O mais novo do ranking
do CIES, e aparentemente mais
desejado na janela de mercado
europeu, é o atacante francês
Mbappé, do Monaco, avaliado
em € 93 milhões.
Enquanto isso,
Cristiano Ronaldo, atual
melhor do mundo e provável
próximo ganhador do prêmio
da Fifa, é o mais velho, aos 32
anos.

SÉRIE C

Fortaleza larga à frente, sofre a
virada do Cuiabá e depois empata
Globo Esporte

O

Fortaleza queria a
liderança. O Cuiabá
queria escapar da
situação difícil. No fim, as duas
equipes empataram em 2 a 2 no
último domingo (11), na Arena
Pantanal, na quinta rodada da
Série C do Brasileiro. Hiago abriu
o placar para o Leão do Pici, mas,
dois minutos depois veio o
empate do Cuiabá, com Rafael
Estevam. Bruno Sávio marcou
aos 44, mas Ronny empatou logo
depois.
Com o empate, o
Fortaleza soma 10 pontos no
Grupo A na Série C do Brasileiro.
O Cuiabá soma quatro pontos e
está na lanterna do mesmo grupo
da competição. Na sexta rodada,
o Cuiabá enfrenta o Salgueiro no
domingo (18), no Cornélio de
Barros, às 16 horas. O Fortaleza
encara o Sampaio Corrêa, às 18
horas, no Presidente Vargas, na
mesma data.
No primeiro tempo, o
Fortaleza teve as três melhores
oportunidades de marcar gols.
Lúcio Flávio teve a primeira
chance, de bicicleta. Ele também
arriscou pela segunda vez já no

cabeceio, e Helal faz uma boa
defesa. Aos 35, Éverton chutou de
primeira, e Henal desviou
salvando para o Cuiabá. Nos
minutos finais, cristiano chutou, e
a bola passou à esquerda de
Marcelo Boeck.
O Cuiabá voltou para a
etapa complementar bastante
inspirado. Logo no primeiro
minuto, Elias puxou o ataque e
chutou cruzado. A bola passou

muito perto do gol do Tricolor do
Pici. Mas foi o time de Bonamigo
que marcou logo. Em bela jogada
do Tricolor do Pici, Hiago chutou
bem e colocou o Fortaleza em
vantagem: 1 a 0. Mas não deu
tempo de comemorar. Depois de
dois minutos, Rafael Estevam
deixou tudo igual: 1 a 1. Aos 44,
Bruno Sávio virou para o Cuiabá
e parecia que o triunfo chegaria.
Mas Ronny deixouFoto:
a marca:
2 a 2.
Divulgação/Cuiabá E. C.

Neymar no topo do ranking do CIES de valor estimado de transferência

Cuiabá e Fortaleza empatam na Arena Pantanal
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Comemorou mais um ano de vida cercada pelo
amor e carinho dos filhos, netos e familiares
Dona Ambrosina, a quem enviamos votos de
felicidades e muita saúde. Que Deus a conserve
sempre com essa alegria. Na foto ao lado da
filha Maria José Serrão.

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

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

Esotérico
Marte em Cãncer caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias de maior
envolvimento e atitudes
focadas, relacionadas à
questões que envolvem sua
vida familiar e doméstica. O momento é
financeiramente positivo e pode
possibilitar a aquisição de um novo bem,
como um imóvel de família.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias de maior
envolvimento com sua vida
profissional e planos de
negócios. Você estarámais
dinâmico e assertivo, determinado a
cumprir suas metas e objetivos
profissionais. O momento é ótimo para
começar um novo negócio ou projeto.

Marte em Câncer caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias de maior
envolvimento e decisões
importantes relacionadas
aos seus negócios. Você
estará mais dinâmico e comunicativo e
pode fazer bons acordos e reuniões de
negócios, com bons resultados. O dinheiro
chega com mais facilidade.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias em que você
estará mais voltado para a
aquisição de conhecimento e
a concretização de um
projeto envolvendo pessoas ou empresas
estrangeiras. Uma viagem pode ser
marcada ou realizada nas próximas
semanas.

Marte em Câncer caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias de maior
movimento em sua vida
material e financeira. Tome
cuidados redobrados com
gastos impulsivos, pouco racionais, pois
existe uma forte tendência a essa prática. O
dinheiro chega com mais facilidade, mas os
tempos pedem economia.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
marcando um período de
maior envolvimento com os
negócios, especialmente os
que envolvem sociedades e/ou parcerias
financeiras. O momento é ótimo para
realizar um empréstimo de uma grande
instituição. Você estará ainda mais
determinado e assertivo.

Marte em seu signo caminha
livre da pressão de Saturno
deixando você mais
dinâmico e assertivo, focado
nas metas e objetivos que
deve atingir, sejam eles na vida pessoal ou
profissional. O momento pode envolver a
negociação de um novo projeto ou
contrato de trabalho. Tome cuidado
apenas com os excessos.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
marcando o início de um
período de maior
envolvimento com a vida
social e aproximação dos
amigos. Você estará mais assertivo e deve
tomar muito cuidado com o excesso de
energias, que pode levá-lo à agressividade.
Tome cuidado também com a agressividade
das pessoas em seu entorno.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
deixando você mais fechado e
introspectivo, em maior
contato com seu mundo
emocional e sentimentos mais
profundos. Suas emoções passam por um
momento de equilíbrio, no entanto, sua
energia vital pode estar muito baixa
exigindo cuidados maiores com sua saúde.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
marcando o início de uma
rotina intensa, especialmente
no trabalho. O período pode
envolver a decisão de mudar
de emprego, ou mesmo o convite para
participar de um novo projeto de trabalho.
Cuide de sua saúde, pois o stress pode ser
intenso.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
indicando dias de maior
envolvimento com projetos
em equipe. É bastante
possível e provável que você seja
convidado a gerenciar uma nova equipe de
trabalho. Sua vida social ganha força e
movimento e os amigos se aproximam de
você.

Marte em Câncer, caminha
livre da pressão de Saturno
marcando o início de um
período de intensidade
e m o c i o n a l
e
apaixonamentos. O momento pode
envolver o excesso de compromissos
sociais e a aproximação de amigos, novos
e antigos. Uma nova paixão pode mexer
intensamente com seu coração.

Registramos mais um niver do amigo e leitor de
longas datas o advogado Dr. Claudio Palmas
Dias a quem enviamos os melhores votos de
felicidades e muitos anos de vida. Parabéns!!!

Nossos flashs ao casal que exala alegria e amor por
onde passam Demis Rogério e Andreia Cândida, que
estão curtindo os melhores momentos proporcionados
pelo amor. Que Deus os abençoe e que logo logo
possamos ser convidados para o dia do SIM. Grande
beijo e felicidades.

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

Prestigiando e mostrando os dotes de pescadores
o casal Creuza e Antonio Mendes, participaram
da prova de Pesca Sênior. Muito bom vê-los tão
bem e curtindo as coisas boas da nossa cidade.

