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PARCERIA

Convênio entre Unemat e Prefeitura de Cáceres
possibilitará regularização fundiária do município
Foto: Ronivon Barros

Convênio firmado entre a Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) e Prefeitura Municipal de Cáceres tem por
objetivo a execução de estudos, pesquisas e serviços referentes a um
Plano Diretor Municipal, Plano de Mobilidade Urbana, cadastro
territorial, reestruturação fiscal e tributária, com vista ao apoio da
gestão municipal e regularização fundiária. Página 03

ESPORTES

Grupo Juba patrocina
escolinha de basquete escolar

Foto: Divulgação

Unemat e Prefeitura firmam convênio

FESTIVAL DE PESCA

Pequenos produtores vão ter a oportunidade
de expor seus produtos durante o 36º FIPe
Foto: Divulgação

A Prefeitura de
Cáceres, através da
(SICMATUR) Secretaria de
Indústria Comercio, Meio
Ambiente e Turismo, fecha
parceria com a (SEAF)
Secretaria Estadual de
Agricultura Familiar, para
que os pequenos produtores
possam expor os seus
produtos na feira de
negócios do 36º FIPE.
Página 03

O Grupo Juba há quatro anos vem colaborando com o
Projeto Esportivo de Basquetebol na Escola Municipal Tancredo
Neves, situada no Bairro Vila Nova. Ao patrocinar esta ação social,
o Juba, possibilita às crianças e adolescentes da referida
comunidade, o acesso a uma prática esportiva. O Diretor Financeiro
do Grupo, Marcelo Ribeiro, explica que assim que foi contatado pelo
Professor Joilson do Espírito Santo (Chudo), um aficionado da
modalidade e treinador do projeto, ficou entusiasmado com a
proposta apresentada e decidiu ser parceiro. Página 07

Pequenos produtores vão expor no FIPe

ZPE

Página 04

Cáceres volta a ser palco
das grandes discussões
Foto: Assessoria

Considerada uma das
obras físicas mais importantes
nos últimos 50 anos para Mato
Grosso, foi lançado neste final
de semana a ordem de serviço
para a construção da Zona de
Processamento de Exportação
(ZPE), localizada no
município de Cáceres. Uma
obra que abrirá um novo ciclo
econômico para o estado, a
ZPE vai gerar uma média de
cinco mil empregos, sendo
dois diretos e três mil
indiretos. Página 03
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Bom relacionamento com a
mãe é certeza de sucesso na vida

ELUISE DORILEO

O sucesso tem o rosto da mãe,
assim é a definição da importância da
conexão com a mãe em nossa vida,
segundo o alemão teólogo,
psicoterapeuta criador da terapia
sistêmica denominada Constelações
familiares Bert Hellinger.
A mãe é aquela que teve a
coragem suficiente para fazer a vida
seguir, adiante, apesar de todos os
desafios e dificuldades. Alguém que
correu risco de vida por isso. É um
lugar de muita força.
Na constelação vemos que
nossa família de origem exerce uma
influencia enorme em nossas vidas. A
pessoa que está conectada com a mãe,
seus caminhos se abrem, é como se
refletisse em todas as áreas da vida. A
mãe é a fonte geradora primordial de
nossa existência. Podemos dizer que
a nossa conexão com a mãe influencia
na condição de atrair a pobreza e
riqueza, abundancia ou falta.
Em geral, como nos
relacionamos com a nossa mãe é
como nos relacionamos com a vida,
incluindo aí a vida profissional. Se
nós rejeitamos a nossa mãe, nós
também rejeitamos a vida e o
trabalho. E, na mesma medida,
trabalho e a vida nos rejeitam. Com
isso vemos várias pessoas que não
conseguem juntar dinheiro nem se
firmar profissionalmente e nem em
nenhum empreendimento.
Contudo, na Constelação é
possível fazer essa revisão profunda
dentro de si e perceber como está seu
relacionamento com sua mãe e mudar
essa realidade. A Constelação nos
permite essa liberação profunda por
alcançar as dinâmicas ocultas do
amor, aquilo que está além de nossa
percepção consciente.
O que quer que tenha
acontecido, você precisará limpar
esses registros dentro de você para
conectar-se novamente com o fluxo
primordial, com sua mãe. Isso irá
ajudá-lo a seguir adiante, produzindo
resultados cada vez mais satisfatórios
em sua vida.

Listas ocultas
Que me perdoem os
especialistas, mas insisto na questão
das eleições proporcionais pois os
artigos anteriores não comportaram
as lições das últimas eleições.
Argumento que nas verdadeiras
democracias é essencial que existam
as eleições majoritárias e as
proporcionais, uma focalizando o
cidadão político e outra, os partidos,
mas que, nas proporcionais é
indispensável a publicação das listas
dos candidatos por partido ou
coligação para conhecimento do
eleitor.
Esta é a tese. A não publicação
de tais listas, como acontece hoje,
engana o eleitorado já que ao votar em
um candidato o eleitor pode eleger
outro que às vezes nem queria, e essa
brecha eleitoral é usada pelos
caciques políticos para sua
manutenção no poder, reelegendo-se
ou elegendo apadrinhados. E a culpa
cai no eleitorado, que é ludibriado,
chamado de burro, venal e ainda paga
as contas.
Os resultados da última
eleição para deputado federal em
Mato Grosso, por exemplo, são
eloquentes. Sem discutir o mérito dos
candidatos, nem voltar aos 65% do
eleitorado que não votaram nos
eleitos, abordado no artigo anterior, o
quociente eleitoral para a Câmara
Federal em 2014 foi 181.826 votos,
ou seja, este foi o “preço” em votos de
cada uma das cadeiras para deputado
federal em Mato Grosso.
Mesmo o candidato eleito com
maior votação precisou de 54.077
votos dados a outros candidatos de
sua chapa para inteirar a cadeira que
ocupa. O caso do menos votado é
incrível. Recebeu 62.923 votos, isto
é, cerca de um terço dos votos
necessários para a conquista da
cadeira que ocupa em Brasília. Para
inteirar o “preço” precisou de
118.903 votos a mais, quase o dobro
de sua votação nominal, votos que
não foram dados a ele e sim a outros
companheiros de chapa.
O caso dos vereadores eleitos
em Cuiabá retrata em cores ainda
mais nítidas o quadro absurdo,
mesmo sem lembrar que 79% do
eleitorado não votaram nos eleitos,
tratado no artigo anterior. O
quociente eleitoral ficou em 11.939
votos e o mais votado teve 5.620

votos, isto é, menos da metade do
precisava para ser eleito, ou seja,
6.319 dados a outros candidatos
ajudaram a elegê-lo. O último eleito,
teve 1.938 votos e para se eleger
precisou de mais 10.001 votos dados
a outros!
Na última eleição para
vereador tive a pachorra de montar as
listas com todos os candidatos por
partido ou coligação buscando nome
por nome no site do TRE e postei no
meu blog. Muitos leitores disseram
ter ajudado na definição de seu voto.
Mas, o caso especial foi com um
colega ao qual perguntei se já havia
escolhido seu candidato e respondeu
que sim. Pedi então que identificasse
nas listas seu candidato. Subiu pelas
paredes ao saber que na mesma lista
se encontrava uma pessoa que ele
achava que não podia nem ser
candidato. Disse que mudaria o voto.
Depois da eleição ele me
procurou dizendo que não havia
mudado o voto pois o cara era seu
padrinho e que já havia prometido,
mas que no dia após a eleição ligou
para o candidato afirmando que na
próxima não votaria caso continue em
grupos com candidatos daquela
qualidade. Podia ser assim sempre.
Esperança!
Mas estão eleitos afinal, certo
ou não, parece legal, é assim que as
eleições acontecem no Brasil e não
teria problema um ser eleito com voto
do outro, assim são as eleições
proporcionais, cujos votos nunca são
perdidos.
O problema é que aqui os
eleitores cujos votos completam o
quociente eleitoral não sabem a quem
seu voto poderá eleger. Seria de seu
gosto a (re)eleição do candidato que
foi eleito com seu voto? Passadas as
eleições, estes eleitores já sabem
quem de fato elegeram? Algum dia
saberão? Ao menos para cobrar dos
eleitos. Saber quem seu voto elegeu
deveria ser um direito básico do
eleitor. Ou não?
*****************************
JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS
SANTOS, arquiteto e urbanista, é
conselheiro do CAU/MT e professor
u n i v e r s i t á r i o .
joseantoniols2@gmail.com
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SEMANA DO MEI
Está acontecendo em Cáceres, Pontes e
Lacerda, Vila Bela, Conquista D'Oeste,
Mirassol D'Oeste, São José dos Quatro
Marcos e Araputanga a programação da
Semana do MEI. Evento realizado pelo
Sebrae em parceria com o Centro de
Atendimento aos Empreendedores. Serão
disponibilizadas aos empreendedores
diversas oficinas: Sei Forma Preço,
Contralar o Meu Dinheiro, Sei Vender, Sei
Crescer e Sei Comprar. A semana em
Cáceres iniciou ontem com a oficina Sei
Forma Preço,
as próximas oficinas
acontece na quarta-feira, 10 e na quintafeira 11, com as oficinas Sei Crescer e Sei
Empreender, respectivamente. Maiores
informações pelo telefone (65) 3211-6700.
ENCONTRO ESTADUAL DE
VEREADORES
Nesta quinta-feira,11, acontece o Encontro
Estadual dos Vereadores com o governador
Pedro Taques. O encontro tem o objetivo de
estreitar o relacionamento entre o
Legislativo municipal e o Executivo
Estadual, uma vez que são os vereadores
que estão mais próximos da população no
dia a dia. O evento é uma realização do
Governo do Estado em parceria com a
União das Câmaras Municipais de Mato
Grosso - UCMMAT e acontece na
Associação Mato-grossense de Delegados
de Polícia) Amdepol.
TURISMO
Mato Grosso e os estados que integram a
Amazônia Legal terão o seu potencial
turístico divulgado e promovido em ação do
Ministério do Turismo (MTur) no mercado
nacional e internacional. Durante o 14
Fórum de Governadores da Amazônia
Legal, que aconteceu na sexta-feira em
Rondônia, foi lançada a campanha em prol
do desenvolvimento turístico da região.
Com o slogan “Descubra uma nova
Amazônia”, a campanha destaca as
múltiplas belezas naturais da região ao focar
em experiências turísticas em diversos
segmentos. O pacote também contempla a
gastronomia, manifestações culturais,
conectividade aérea e divulgações em
aeroportos, sites de agências de viagens,
entre outros espaços publicitários. A
campanha começa a ser veiculada hoje e
terá como praças prioritárias Belo
Horizonte, Brasília, Porto Alegre, São Paulo
e Rio de Janeiro. O objetivo é atrair turistas
para a região, que engloba nove estados,
abriga todo o bioma Amazônia brasileiro e,
ainda, 20% do bioma Cerrado e parte do
Pantanal mato-grossense; além de 34% das
aves do planeta numa área total de
5.217.423 km², que corresponde a 61% do
território do Brasil.
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Com carga horária de oito horas, a
Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social (Setas-MT) realizou
ontem, o Seminário Estadual de
Implantação do Programa Criança Feliz. A
capacitação foi voltada para gestores e
supervisores dos municípios que aderiram
ao programa do Governo Federal. O
Programa Criança Feliz, do Governo
Federal, destinou o valor global de R$ 666
mil para Mato Grosso. No Estado, 37
municípios aderiram ao programa e 5.950
crianças serão atendidas.
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ZPE

Uma obra que abrirá um novo ciclo econômico para o estado, a ZPE vai gerar uma média de cinco mil empregos, sendo dois diretos e três mil indiretos

Cáceres volta a ser palco
das grandes discussões
C
Lis Ramalho

Foto: Joner Campos

onsiderada uma das obras físicas
mais importantes nos últimos 50
anos para Mato Grosso, foi
lançado neste final de semana a ordem
de serviço para a construção da Zona de
Processamento de Exportação (ZPE),
localizada no município de Cáceres.
Uma obra que abrirá um novo ciclo
econômico para o estado, a ZPE vai
gerar uma média de cinco mil empregos,
sendo dois diretos e três mil indiretos.
Representante eleito por
Cáceres e região, o deputado Dr.
Leonardo (PSD) foi o parlamentar
responsável por aprovar, em tempo
Record de duas semanas, o Projeto de
Lei 619/2015, que autorizou o Poder
Executivo se tornar sócio majoritário da
ZPE, com o investimento de R$ 15
milhões para esta primeira etapa das
obras.
Em um trabalho intenso em
Brasília, junto ao Conselho Nacional das
Zonas de Processamento de Exportação
(CZPEs), vinculado ao Ministério de
Indústria, Comércio Exterior e Serviços,
ele conseguiu prorrogar o prazo da ZPE
de Cáceres. Acontece que por conta de
tramites burocráticos, Mato Grosso
corria o risco de perder a ZPE.
Cáceres estava há 20 anos sem
um representante no Parlamento
estadual e por conta disso, acabou
ficando esquecida. A cidade precisava
de um representante que brigasse pelos
interesses do município e pela efetiva

de 30 entidades, entre associações,
universidades, prefeituras, órgãos e
autarquias do governo estadual e
federal, de diversas áreas, como saúde,
segurança e comércio.

PARCERIA

Convênio entre Unemat e Prefeitura de Cáceres
possibilitará regularização fundiária do município
Danielle Tavares

O

Lançamento das obras da ZPE

conclusão da ZPE, como vem fazendo o
deputado Dr. Leonardo. Desde que
assumiu a cadeira na Assembleia
Legislativa, a cidade voltou a ser palco
das discussões. O governador Pedro
Taques tem olhado a região com outros
olhos e levados grandes investimentos
em diversos setores.
A pavimentação das rodovias
da região, como a MT 343, a Avenida
Tancredo Neves, 07 de Setembro, a
construção da Escola Técnica são
algumas das obras já em andamento.
“Foram várias reuniões no governo de
Mato Grosso, em Brasília. O trabalho é

lento, de bastidores, de articulações.
Mas, o resultado está aí, para muitos que
não acreditaram para aqueles que
duvidaram do nosso trabalho, hoje a
nossa resposta foi dada com o
lançamento efetivo da obra. Mas, a ZPE
por si só não é um milagre, não é só
colocar um prédio lá que tudo irá se
resolver.
Precisamos de discussões
maiores e isso já estamos fazendo. Eu
comecei essa discussão através da
Câmara Temática, instalada no ano
passado, para discutir ZPE e Fronteira.
Um excelente trabalho que envolve mais

FESTIVAL DE PESCA

Pequenos produtores vão ter a oportunidade
de expor seus produtos durante o 36º FIPe
Assessoria

Foto: Assessoria

oportunidade para o pequeno produtor e
as associações estarem expondo os seus
produtos e vendendo para Cáceres e para
o mundo, uma vez que o FIPe, recebe
milhões de pessoas de todos os lugares.
“Essa é uma oportunidade não
só para o pequeno produtor, mas
também para os compradores, que vão
comprar diretamente de quem produz
sem atravessadores por um preço
acessível, além de adquirir um produto
artesanal, livre de conservantes,”
destaca Cogesio.
O Secretário da SICMATUR,
Junior Cesar Trindade, faz questão de
salientar que o Festival de Pesca é de
todos e para todos!
“Nossa feira de negócios estará
muito atrativa e diversificada, nossa
região é muito rica, o FIPe oportuniza
bons negócios e nós consumidores
vamos poder degustar, de cachaça
artesanal, compotas de doces, queijos e
tantas outras coisas deliciosas
produzidas na nossa região que muitas
vezes não conhecemos,” concluiu
Junior.

Cogésio Albuquerque e Junior Trindade fechando parceria para o FIPe

O

Festival Internacional de Pesca
de Cáceres, acontece de 07 a 11
de Junho de 2017.

Esse grande estudo é para
discutir a ZPE num contexto geral, para
as futuras gerações. Este será um novo
tempo para Cáceres”, destacou Dr.
Leonardo.

Para o Secretário Adjunto de
A g r i c u l t u r a F a m i l i a r, C o g e s i o
Albuquerque, essa será uma grande

Termo de cooperação e
convênio 004/2017/PGM foi
assinado na última semana
(05/05), pela reitora da Unemat, Ana Di
Renzo e prefeito Francis Maris Cruz.
A parceria vai contribuir para a
identificação dos imóveis urbanos,
parametrização de dados, construção de
documentos e relatórios, reestruturação
de leis e socialização do conhecimento,
mediante a realização de pesquisa de
dados, estudos e produção de
informações.
Com uma população de mais
de 90 mil habitantes, Cáceres
caracteriza-se por grande riqueza
ecológica e cultural. O município
guarda características como localização
em áreas alagáveis do Pantanal e, ao
mesmo tempo, acolhe diversos imóveis
tombados como Patrimônio Histórico.
A reitora Ana Di Renzo
afirmou que a expectativa é que este
projeto seja referência para outras
cidades do estado. “A gente vai ter um
corpo especializado trabalhando em um
município com características bastante
complexas, como é o nosso. Uma cidade
histórica, com uma diversidade muito
grande nos seus desafios. Vamos poder
contribuir e colocá-la como exemplo
para todo Mato Grosso e, a partir daí, dar
visibilidade para o trabalho da ciência
que a universidade pode fazer por
excelência”. A Unemat vai atuar com
pessoal qualificado, contando com a

participação de doutores na
coordenação de todas as frentes. Os
estudos para o Plano Diretor Municipal
serão coordenados pelo professor João
Carlos Sanches (doutor em Urbanismo),
Plano de Mobilidade Urbana: Evaldo
Ferreira (doutor em Geografia);
Cadastro territorial: Sandra Mara Alves
da Silva Neves (doutora em Geografia) e
a Reestruturação fiscal e tributária, terá
coordenação de Weily Toro (doutor em
Economia).
Participação - Todas as etapas serão
realizadas com ampla divulgação para a
sociedade. Serão promovidos eventos
para a socialização de dados e efetiva
participação da comunidade, como
audiências públicas, reuniões,
apresentação de resultados e, também,
está prevista a capacitação de pessoal e
transferência de conhecimento.
O prefeito Francis Maris
pontuou que a população da cidade
poderá sentir os primeiros benefícios
desses estudos. “Mais de 50% dos
imóveis de Cáceres não têm escritura.
Com esse georreferenciamento,
esperamos que em breve possamos
outorgar as escrituras para os
proprietários desses imóveis. Assim,
poderão buscar financiamento para
construir uma casa, para ter uma
qualidade de vida melhor”.
O convênio tem um período de
execução de 18 meses, podendo ser
prorrogado.
Foto: Arquivo

Reitora Ana Di Renzo
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PRF recupera dois veículos
que seguiam em comboio

Gefron, PF, 2º CIPM de Comodoro flagram traficante
com cerca de 50 kg de droga escondido em veículo

A

s equipes de policiais do Gefron,
Policia Federal e 2º Companhia
Independente da PM de
Comodoro - MT, neste último sábado (

equipes em operação na fronteira
abordaram um veículo chevrolet
Montana de placa OQU 7445 de
Caiaponia- GO, conduzido por R.N.F.J
de 31 anos, que durante entrevista
policial entrou diversas vezes em
contradição. Foi realizada busca
veicular no veículo e localizado um
compartimento no interior do mesmo
preparado "mocó" onde foi localizado
cerca de 49 tabletes de pasta base de
cocaína, pesando 49,920 (quarenta e
nove quilos e novecentos e vinte
gramas). 0 suspeito informou que
levaria a droga para Vilhena estado de
Rondônia, diante dos fatos o mesmo foi
encaminhado para Departamento da
Polícia Federal em Cáceres, juntamente
com veículo e droga. (Fonte e Foto:
Carla Duarte/Gefron)

06.05), realizaram apreensão de cerca de
50 quilos de pasta base de cocaína
escondidos dentro de um veículo na BR
174, município de Comodoro - MT. As

N

a manhã de sábado dia 06, por volta das 05h30, a equipe de plantão no Posto
PRF do município de Poconé deu ordem de parada aos veículos
TOYOTA/HILUX de placas OBA 8350/MT e FORD/FIESTA de placas
QBX 0940/MT, porém ambos condutores não obedeceram, fugindo sentido Cáceres.
Sendo então feito o acompanhamento tático e em ato contínuo acionado a equipe
PRF de Cáceres que deslocou ao encontro e no local conhecido como “Pedreira” os
condutores desobedeceram ordem de parada mais uma vez e seguindo em fuga,
sendo acompanhados pelas viaturas dos Postos de Poconé e Cáceres. Na entrada da
cidade o veículo Toyota/Hilux foi finalmente abordada e era conduzida pelo senhor
I.J.M.O. (23 anos) já o veículo Ford/Fiesta foi abordado no trevo de Cáceres e era
conduzido pelo senhor A.B.G. (39 anos). Em checagem minuciosa aos veículos
constatou-se que o veículo TOYOTA/HILUX tem ocorrência de ROUBO na cidade
de Cuiabá no dia 04/05/2017 sendo sua placa original QBL 4006/MT e o
FORD/FIESTA possui ocorrência de ROUBO também em Cuiabá no dia
02/05/2017 sendo sua placa original OBF 1025/MT. Veículos e condutores
encaminhados a 1ª Depol Civil de Cáceres. (Fonte e Foto: PRF)

Suspeito é preso enterrando
Jovem de 20 anos é assassinado entorpecentes em casa abandonada

na cidade de Nova Lacerda

O

crime foi registrado na noite de
sexta-feira (05-05) na cidade de
Nova Lacerda. Segundo
informações o homicídio aconteceu em
um bar e a vitima foi identificada como
Magno Bebem, de 20 anos. Algumas
semanas antes do crime, Magno havia se
envolvido em uma discussão com
Geovan Santos Alves, conhecido como
Maranhão, e acabou batendo em seu
rosto. Furioso Geovan ameaçou Magno,
afirmando que quando o encontrasse
com ele em algum lugar acertaria as
contas, e foi o que aconteceu na noite de
sexta-feira, por volta das 22h 30min,
quando Geovan passou em um bar no
centro de Nova Lacerda, encontrou o seu
agressor e sacou de uma arma e
deflagrou dois tiros contra o jovem de 20
anos, que morreu no local. Depois de
cometer o homicídio, disparando dois

tiros no peito da vitima, o suspeito
conhecido como Maranhão deixou o
local do crime, e até o fechamento da
matéria não foi preso pela policia.
Qualquer informação pode ser

repassada para a Policia Militar via 190
ou Policia Civil através do 197, sua
identidade será mantida em sigilo.
(Fonte e Foto: Ricardo
Augusto/TVCO Pontes e Lacerda)

Honda Titan 150 é localizada
pela PRF a margem da rodovia

A

Polícia Rodoviária Federal de Cáceres no dia 05/05/2017 por volta das 13:00hs., foi acionada
através do telefone de emergência 191, pela equipe de limpeza que presta serviço para o DNIT,
dando conta que ao estarem utilizando o trator a margem da rodovia logo após o trevo do Cacho, o
seu condutor acidentalmente passou sobre uma motocicleta que estava escondida / jogada no matagal . A
equipe PRF esteve no local e constatou que a motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES de placa NJJ
1878/MT tem ocorrência de roubo na cidade do Porto Esperidião no dia 14/06/2016. O veículo foi
encaminhado a 1ª Depol Civil de Cáceres. (Fonte: PRF)
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a noite te sábado, em atendimento a denúncia anônima de que suspeitos
estariam enterrando entorpecentes numa residência abandonada no Bairro
Espírito Santo, a GU da Polícia Militar imediatamente saiu para averiguar
os fatos. No local os policiais encontraram o suspeito W.S.D. de 19 anos, que ao
avistar a GU, se desfez de uma embalagem contendo porções de substância análoga a
pasta base, em sua companhia um menor de 15 anos. Em busca pelo local, os policiais
encontraram enterradas mais 12 porções da mesma substância. A denúncia ainda
relatava que os suspeitos estariam de posse de arma de fogo, ao serem questionados
pelos policiais, o suspeito informou que a arma estaria na residência do menor. Já na
residência foi encontrada uma arma artesanal com munição cal. 22. Diante dos fatos,
os suspeitos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil para as providências
que o caso requer. (Redação e Foto: PM)
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CÁCERES ECOLÓGICA

36º FIPe tem decoração feita com produtos
reciclados e trabalho de reeducandos
Assesoria

Foto: Assessoria

Reeducando em visita a SICMATUR

O

projeto Cáceres
Ecológica, uma parceria
entre a Prefeitura de
Cáceres por meio da
SICMATUR- Secretaria de
Indústria Comercio, Meio
Ambiente e Turismo, Autarquia
Águas do Pantanal e o Sistema
Prisional, com o intuito de coletar
garrafas pet e transformar em
artes recicláveis com oficinas
ministradas, dentro da Cadeia
Pública de Cáceres, começa a ter
seus resultados.
“No sábado (06), alguns
reeducandos foram até a
SICMATUR, para conhecerem as
artes que estão sendo elaboradas a
partir do seu trabalho, pois dentro

da cadeia, no primeiro momento
do projeto, são realizado o corte e
limpeza das garrafas,
posteriormente essas garrafas
cortadas são trazidas, para que os
oficineiros elaborarem as
confecções das artes.
Dessa vez foram
utilizadas somente as tampinhas
das garrafas e a parte do fundo,
sendo o restante armazenado para
as próximas confecções.”
Explicou o Coordenador Mauri
de Menezes Junior.
“O projeto Cáceres
Ecológica tem como objetivos a
coleta de garrafa pet junto as
escolas, estabelecimento
comerciais e população em geral,

assim como a criando a
conscientização da importância
da coleta seletiva e retirada destes
materiais, pois estas garrafas
muitas delas seriam destinadas
para o aterro sanitário sem
nenhum aproveitamento, outro
importante objetivo deste projeto
é a ressocialização realizada junto
aos reeducando.” Afirmou o
Gerente da Águas do Pantanal
Paulo Donizete.
O Secretário da
S I C M AT U R J u n i o r C e z a r
Trindade destaca “Ainda que
f o r a m c o l e t a d a s
aproximadamente 10.000
garrafas pets até o momento,
ainda se mostra pouco, frente a
grande geração diária deste tipo
de resíduo, principalmente
devido ao consumo de
refrigerantes.
Por este motivo, peço a
todos os envolvidos na geração de
garrafas pet e quem quiser
estabelecer uma parceria com o
Projeto Cáceres Ecológica, seja
você uma escola, um
estabelecimento comercial ou
população em geral, as garrafas
podem ser entregues
voluntariamente no espaço da
SICMATUR ou caso ainda tenha
uma grande quantidade, podemos
ir realizar a coleta no local, é só
ligar no número: 3222-3455 ou
3222-3499 e 3222-1309.
E qualquer dúvida poder
ser sanada no mesmo telefone.”
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Grupo Juba patrocina
escolinha de basquete escolar
Esdras Crepaldi/Assessoria
Foto: Assessoria

O

Grupo Juba há quatro anos vem
colaborando com o Projeto
Esportivo de Basquetebol na
Escola Municipal Tancredo Neves,
situada no Bairro Vila Nova. Ao
patrocinar esta ação social, o Juba,
possibilita às crianças e adolescentes da
referida comunidade, o acesso a uma
prática esportiva.
O Diretor Financeiro do
Grupo, Marcelo Ribeiro, explica que
assim que foi contatado pelo Professor
Joilson do Espírito Santo (Chudo), um
aficionado da modalidade e treinador
do projeto, ficou entusiasmado com a
proposta apresentada e decidiu ser
parceiro.
“Procuramos de imediato
apoiar para dar oportunidades para que
crianças e jovens daquela comunidade
pudessem ter acesso ao esporte e como
consequência uma melhor qualidade de
vida”, observa Marcelo.
O diretor informa que doou
materiais esportivos como bolas,

tabelas, aros e redes de basquete, além
de coletes e uniformes para a prática da
modalidade. “Além disso, toda semana
oferecemos um lanche para os meninos e
meninas que integram a escolinha.
Também doamos um jogo de traves de
futebol para o campinho da escola”,
comunica Ribeiro.
Segundo Chudo, a necessidade
de desenvolver a cultura esportiva
através da modalidade do basquete na
escola, levou ele a elaborar a proposta.
Desde que iniciamos a parceria com o
Juba Supermercados, já conquistamos
12 troféus, entre eles o de campeão
feminino dos jogos escolares da
Juventude, etapa regional, o que
habilitou a equipe para os jogos
estaduais que acontecem no final de
junho em Sinop.
A escola detém a hegemonia no
basquete feminino escolar em Cáceres.
O Professor revela que o basquete
mudou a rotina da escola e se tornou o
esporte mais praticado pelos estudantes.

“Já conseguimos muitos títulos, mas o
maior deles é sem dúvida o
desenvolvimento e a interação social
dessas crianças, este é o grande troféu
que levantamos”, comemora Chudo.
A psicóloga do Grupo Juba,
Gláucia Pinheiro, em visita ao projeto,
com vários colaboradores da empresa,
pôde vivenciar mais um dia intenso de
atividades. “Tenho acompanhado de
perto o resultado deste trabalho, que
tem sido positivo, uma vez que tenho
percebido que as crianças e adolescentes
evoluíram muito em diversos aspectos
físicos e sociais” avalia Gláucia.
Uma prova clara da anotação
da psicóloga é a menina Iara de Souza
neves (14), que foi a grande destaque da
equipe feminina da Escola Municipal
Tancredo Neves, nos Jogos Escolares da
Juventude, foi campeã e cestinha. “O
projeto da escolinha de basquete foi
muito importante pra mim. Estou aqui
desde criança, não sabia nada, hoje jogo
e treino muito. Quero ser uma grande

NO DETALHE

Abatido com segundo vice seguido, Birigui
diz que Sinop não merecia perder o título
Globo Esporte

O

abatimento do treinador
Marcos Birigui com a perda do
título do Sinop para o Cuiabá,
nos pênaltis, foi a tônica do vestiário do
Galo do Norte. O time venceu o Dourado
por 1 a 0 no tempo normal, mas acabou
sucumbindo nas cobranças de pênaltis e
deixou o título escapar pelo segundo ano
seguido, mais uma vez em casa - em
2016 a derrota no Gigante do Norte foi
para o Luverdense. O comandante da
equipe lamentou muito o revés, que para
ele foi injusto por tudo o que a equipe
produziu ao longo do campeonato.
- Foi um time guerreiro que
considero campeão. Somamos mais
pontos que todos, tivemos os principais
artilheiros com o Andrezinho,
Cabralzinho e Jorge Preá, não perdemos
em casa, mas infelizmente o
regulamento não ajudou em nada. Nem
gol fora, nem melhor campanha. Estou
muito chateado, acho que o Cuiabá teve
os méritos, mas o título tinha que ser do
Sinop por tudo que fez no campeonato e
pela partida de hoje que poderia ter saído
com um placar maior.
Depois de perder por 2 a 1 para
o Cuiabá na Arena Pantanal, pelo jogo de
ida, o Sinop precisava vencer por pelo
menos dois gols de diferença. O triunfo
por 1 a 0, com gol de Andrezinho, levou
a decisão para os pênaltis. No fim, o
meia Alex errou a quarta cobrança e o
Dourado converteu todas, deixando o
placar final em 5 a 4 para o time da
capital. - Caímos de pé e com a sensação
de dever cumprido.
Não conseguimos o título, mas
mostramos que somos fortes sim. Foi

uma infelicidade muito grande nos
pênaltis. O Alex é o nosso melhor
cobrador, o batedor oficial e justamente
o que errou. Ironia grande do destino.
Uma das surpresas na
escalação foi a entrada de Andrezinho,
que mesmo com uma luxação no
cotovelo foi o autor do gol. Ele formou o
trio de ataque com Preá e Cabralzinho.
- Entramos com três atacantes,
sempre propondo o jogo. Somos fortes,
o Cuiabá começou com o cai cai, um
anti-jogo. É dolorido perder um título
assim. Na derrota por 2 a 1 acabamos
marcando um gol contra, uma
infelicidade e só perdemo o título nos
pênaltis. Vida que segue, a segunda-feira

será longa e de cabeça inchada, mas na
terça já temos que voltar aos trabalhos.
O Galo do Norte vai disputar a
Série D do Brasileiro pelo segundo ano
seguido. No dia 21, enfrenta o
Comercial-MS, fora de casa. - Temos
um projeto desde o ano passado que é
buscar o acesso e o título do MatoGrossense. Não deu esse ano novo,
vamos tentar de novo. Se nada der errado
eu continuo no comando do Sinop. Já
sou cidadão sinopense com muito
orgulho e temos equipe para brigar pelo
acesso à Série C.
Queríamos muito dar esse
título para essa torcida maravilhosa, mas
agora é continuar nosso objetivo.

A escola detém a hegemonia no basquete feminino escolar em Cáceres

jogadora de basquete”, anuncia Iara.
A coordenadora pedagógica da
escola, Professora Ignis Marciele Vieira
Sobral Macedo , pontua que educação
tem por uma das finalidades auxiliar a
edificação da personalidade, o
desenvolvimento de habilidades e a
integração social. Segundo Ignis o
esporte contribui na formação integral
de crianças e adolescentes. A professora
reconhece o apoio dado pelo Grupo Juba

e a dedicação do professor de educação
física Joilson.
“Sem dúvida o Juba é o grande
parceiro deste projeto, que tem na sua
execução o dedicado e abnegado
professor Chudo, que de doa
inteiramente a esta causa. Parabéns!”,
reconhece a coordenadora.
No final das atividades o Juba
patrocinou um lanche para os atletas do
basquete escolar.

Foto: Julio Tabile/Sinop FC

Marcos Birigui, treinador do Sinop
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Esotérico
A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia mais
difícil, com possibilidade de
mudanças inesperadas em
projetos que envolvam sócios
e/ou parceiros. Tome cuidado
com o excesso de nervosismo, pois uma
ruptura não está descartada. O momento
pede paciência e tolerância.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Urano e
Plutão indicando um dia de
pressão e perda de controle
diante dos acontecimentos.
Procure manter a calma
diante de imprevistos. O momento pode
envolver uma mudança em escolhas feitas
anteriormente. Procure não se deixar levar
pelo pessimismo.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia de
pequenos obstáculos e
problemas no trabalho. O
momento pode envolver o
adiamento, ou mesmo problemas em um
projeto que precisa de uma reavaliação para
prosseguir. Uma frustração, relacionada ao
trabalho, não está descartada.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Urano e
Plutão deixando você mais
fechado e reflexivo, mais
voltado para si mesmo e suas
emoções, especialmente as
que envolvem o passado. Sua energia vital
pode estar mais baixa e, por esse motivo,
você deve preservar-se de pessoas e
ambientes pesados.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia de
pequenas dificuldades
relacionadas a um romance
ou o relacionamento com
um filho. O dia pode envolver pressão e
problemas, no entanto, as decisões
definitivas devem ser adiadas. Mantenha a
paciência diante de imprevistos.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Urano e
Plutão indicando um dia
mais difícil, especialmente
relacionado a amizades e/ou
a uma equipe de trabalho. Deve manter a
calma diante de imprevistos, que podem
tentar desequilibrá-lo. Um projeto em
equipe pode apresentar um problema
inesperado.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia de
introspecção e reflexão sobre
emoções que envolvem seu
passado, especialmente o
passado familiar. O momento pode estar
relacionado a necessidade de distanciamento
de seus familiares, principalmente de seus
pais, para uma reorganização emocional.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Urano e
Plutão indicando um dia de
pequenas dificuldades em
um projeto profissional que
tem se dedicado nas últimas semanas. O
momento pode deixar você mais nervoso
e irritado, mas deve ter em mente que ele
é passageiro. Uma promoção pode ser
adiada.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia de
comunicação difícil e de
enfrentamento de problemas
em acordos e negociações
que já estão em andamento. O momento
pede discernimento e tolerância diante da
intolerância alheia. Mantenha a calma,
pois a energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Urano e
Plutão indicando um dia de
preocupação com um projeto
que envolve pessoas e
empresas estrangeiras. O
momento pode envolver uma dificuldade
em um visto de viagem ou em um processo
que envolva mudança de país. Procure
manter a calma, pois a energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão e
Urano indicando um dia de
pequenas dificuldades com
suas finanças. Um projeto ou
um investimento pode não
apresentar os lucros esperados ou pode
haver atrasos em pagamentos. Procure
manter a calma e o discernimento, pois essa
energia é passageira.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Urano e
Plutão deixando você mais
fechado e voltado para suas
emoções mais profundas. O
momento envolve limpeza emocional. É
um bom momento para deixar para trás
sentimentos e pessoas que já não fazem
sentido em sua vida. Procure interiorizarse e meditar.

By Rosane Michels

Desejamos uma semana mega abençoada ao
comandante da Agencia Fluvial de Cáceres
Tenente Capitão Bruno Arruda. Ele que vem
desenvolvendo um brilhante trabalho junto a
essa renomada instituição.

************************
Votos de felicidades, saúde e muita paz ao empresário e
leitor assíduo do JCC, Amarildo Merotti, que ontem
festejou mais aniversário e recebeu os abraços dos
colaboradores da Comercial Da Roça, da esposa
Adriana, do filhão André e inúmeros amigos. Nós da
família do JCC desejamos vida longa.

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

Colhendo mais
uma rosa no
jardim do seu
v i v e r
a
encantadora
secretária geral
do SSPM Elina
M o n t e i r o
Rodrigues.
Felicidades Elina
e muitos anos de
vida são os votos
d o s
s e u s
companheiros de
trabalho e da
nossa redação.

Completou mais um ano de vida no ultimo
domingo, a simpática Suzani Cristina. Parabéns
Suzani que essa data se repita por longos anos.

*******************************************************************************************
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

