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CÁCERES NA FIT

Municípios apresentam seus atrativos
na Feira Internacional de Turismo
Foto: Divulgação

Os principais destinos turísticos de Mato Grosso ficaram em
evidência durante a Feira Internacional de Turismo. Os municípios
com potencial turístico apresentaram as belezas naturais e uma
variedade de produtos nos stands da feira. Página 05

SORTEIO

Em mais uma promoção Grupo
Juba vai sortear barco de alumínio
Foto: Divulgação

Festival Internacional de Pesca de Cáceres foi divulgado durante a FIT Pantanal

IMPERDÍVEL

Gilclér Regina faz palestra
em Cáceres nesta quinta-feira
Foto: Divulgação

Estará em Cáceres
nesta quinta-feira o
palestrante de renome
nacional Gilclér Regina. O
evento tem apoio da ACEC,
Sincovac, SESI, SICREDI e
Câmara Municipal de
Cáceres. Página 03

O Grupo Juba, composto pelas lojas Juba Supermercados e
Atacado Pantanal, vai sortear em setembro um barco de alumínio
Skipper 550 da Pronáutica, na Promoção Erva Mate UHDE, a
melhor erva mate para seu Tereré. Página 03

Café da
Manhã
Página 02
Palestrante Gilclér Regina

UNEMAT

Professor desenvolve
game com ambiente
no Pantanal
Página 05
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Cemitério de soberba Educação política
A existência humana é constituída
em suas gêneses de virtudes e enfermidades.
Não há, dentre a espécie terna, os
desprovidos destes dois paradigmas que os
caracterizam.
Dentre as iniqüidades mais
deletérias que carregamos em nosso
arcabouço de enfermidades está o pecado da
soberba, correlata do com a nutrição de
nosso orgulho na mais infame complexo de
superioridade, que normalmente esconde
nossas mais densas angústias. Sinônimos da
soberba encontramos a arrogância, a
vaidade, o orgulho.
Esses adjetivos contraproducentes
de altivismo prepotente são a face mais
perversa da vaidade. A busca irrefletida de
um merecimento indevido é umas das
chagas mais maléficas destas
personalidades adoentadas.
O exagerado cuidado das aparências
como objeto de colher sentimentos
infecundos de arrebatamento, galanteios, ou
mesmo de inveja, expressa a ostentação tola
da exibição de seu modo de vida, de suas
habilidades sociais, físicas, intelectuais ou
mesmo de suas futilidades.
Outro aspecto correspondente à
soberba é a dificuldade quase insolúvel de
uma admissão de erro, afinal, dentre os
peculiares sintomas dos acometidos desta
formação é a não admissão de fraquezas que
expressam a síndrome venenosa da
covardia. Todo soberbo tem um alto grau de
pusilanimidade.
Dentre a reflexão sobre a soberba,
muito nos tem a ensinar a mitologia. Somos
os heróis e bandidos, os malditos e os
benditos, os virtuosos e a intemperança de
nossos próprios destinos. Os códigos a
serem decifrados, do entendimento do
mundo, estão nas relações humanas repletas
de preconceitos, incompreensões, ódios e
enfermidades.
As históricas lendas e contos, a
jornada do mundo oculto, as batalhas dos
deuses, trazem ensinamentos da mais
apurada filosofia reveladora da mente
humana, e suas sinuosidades
multifacetadas.
Narciso, por exemplo, em sua
paixão de si mesmo é o retrato da
transitoriedade do estonteante, do sublime,
do estupendo, do belo e da soberba.
Prisioneiro de seu amor próprio traz o
veneno da inaptidão de ver o efeito que
provoca nos outros.
Ele é intocável, pensa somente em
si. Expressão da vaidade humana do eu, o
mito Narciso morre embriagado pela sua
soberba transvertida de beleza. Derivado do
vernáculo grego “narke” tem em sua
significação o entorpecido, (origem da
palavra narcótica), que encontra Narciso
morto entorpecido de overdose de si.
O livre-arbítrio está posto em nossas
existências. Dá-nos a oportunidade de
potencializar nossas virtudes ou nossas
enfermidades.
Ser soberbo é uma escolha, uma
opção, um modo de vida. Entretanto,
diferente da mitologia, do mundo filosófico,
o homem é um ser finito que traz a
inexorável constatação de que um dia,
independente da classe social, do estudo, do
dinheiro, iremos morrer.
E aí, estaremos definitivamente num
cemitério de soberbos.

Tenho participado de debates
sobre os rumos da política brasileira
por meio de artigos publicados em
jornais, sites, blogs, e até fazendo
comentários em rádios e televisões,
quando convidado. Isso há vários
anos seguidos.
A política, no sentido maior da
expansão do Estado e do interesse
nacional, deveria ser uma tradição de
missão, de lealdade absoluta à pátria e
de fidelidade aos princípios éticos.
Mas, a falta de preparo e,
porque não dizer, de educação
política em nossos quadros tem
provocado efeito contrário.
Os políticos passaram a não
enxergar o projeto de país onde cada
qual foi eleito e passaram a se
preocupar mais com a conta bancária
e as vantagens obtidas para si e seus
apaniguados.
As revelações da Operação
Lava-Jato e o buraco em que o Brasil
se meteu evidenciam o fracasso de
uma geração.
Isto porque o governo e a
oposição, o Congresso Nacional, os
partidos políticos e boa parte dos
governos estaduais caíram no
descrédito popular.
É no mínimo estarrecedor o
que o país está assistindo em relação a
organização criminosa que se
instalou no governo nos últimos anos.
Qualquer que seja o contrato fechado,
obra em andamento, medida
aprovada pelo congresso, tudo tem
como objetivo principal engordar o
patrimônio daqueles que deveriam
zelar pelo erário.
A roubalheira não tem
ideologia, vai da extrema direita à
extrema esquerda.Quanto se roubou
de dinheiro público nesses anos
todos? Com certeza, o que foi
desviado seria suficiente para
resolver todas as mazelas que a
população enfrenta na saúde,
educação, meio ambiente, segurança,
saneamento, transporte.
Os nossos principais políticos
são os mesmos desde a Constituinte –
com raras exceções – e não foram
capazes até agora de combater os
privilégios e reduzir as
desigualdades.
É preciso construir novos
consensos em torno de ideias básicas
que promovam o crescimento
econômico sustentável e enfrentar

seculares iniquidades sociais,
algumas herdadas do século XVI,
como o analfabetismo, a corrupção e
a discriminação racial.
E o caminho mais sólido para
superar esses problemas é com a
Educação Política. Nossas crianças
podem ser educadas, desde os
primeiros anos escolares, a conviver
bem em sociedade, isso implica em
ter conteúdos e práticas escolares nas
áreas de filosofia, história, ética e
política. É a partir da reflexão
filosófica que a política nasce na
Grécia antiga, e também nasce nas
crianças. Há experiências exitosas e
muito interessantes nas escolas da
Inglaterra, da França e dos Estados
Unidos da América. No Brasil,
infelizmente, o caminho que se toma,
a cada reforma do ensino, é o
contrário.
Não se trata de doutrinação
política das crianças, mas de detê-las
como sujeitos da história, como
pessoas que vão dirigir o país e
reorientar os destinos da sociedade.
Incluir essas disciplinas ou
temáticas na educação infantil
significa incorporar metodologias
que ajudem as crianças a pensarem de
forma independente, autônoma e com
responsabilidade (sabendo que seus
atos e pensamentos têm
consequência).
Na educação fundamental, a
sequência disso é a manutenção
dessas disciplinas incorporando
práticas adaptadas a cada faixa etária.
Nos Estados Unidos, por exemplo,
era tradição que as crianças e jovens
aprendessem retórica. Debates eram
incentivados, em sala de aula, em
competições nas escolas, até mesmo
em competições de caráter nacional.
Nesse processo as crianças e jovens
eram incentivados a saber escolher
argumentos, a respeitar a opinião
alheia e, principalmente, a reconhecer
que a vitória de um argumento se dá
por meio do debate e do
convencimento e não da violência ou
de práticas de dominação.
Nossos jovens não aprendem a
argumentar. Crescem e não são bons
políticos. Esses não têm a prática do
debate, nem a ética da política.

MEGA SENA ACUMULADA
O sorteio da Mega Sena, concurso 1.923,
realizado na noite de sábado não teve
ganhadores. As dezenas sorteadas foram 0934-42-45-46-59. Cento e dez apostadores
fizeram a quina e cada um levou R$ 50 mil e
9.351 pessoas fizeram a Quadra. O prêmio
está acumulado e a expectativa é de R$ 97
milhões para o próximo sorteio.
VESTIBULAR IFMT
As inscrições para o Vestibular 2017/2 do
IFMT, estão abertas até o dia 30 de abril.
Serão ofertadas 400 vagas em cursos
superiores entre os Campus de Alta Floresta,
Cáceres, Campo Novo do Parecis, Cuiabá
Bela Vista, Cuiabá - Octayde Jorge da Silva e
Várzea Grande. Em Cáceres são 40 vagas
para o curso Tecnologia em Biocombustível.
As inscrições devem efetivadas pelo site,
com pagamento da taxa no valor de R$
80,00. A solicitação de isenção de taxa, pode
ser pedida até dia 30 de abril e são destinadas
para candidatos que atendam os prérequisitos: ter estudado todo o ensino médio
na rede pública de ensino ou na rede
particular com bolsa integral de estudos;
comprovar residência no Estado de Mato
Grosso; e preencher o formulário de
inscrição e questionário socioeconômico no
Site da seleção. Todas as informações
constam no Edital 20/2017.
SÍFILIS/MT
De acordo com dados da Secretaria Estadual
de Saúde, no ano passado foram registrados
390 casos de sífilis em Mato Grosso. No
mesmo período foram notificados 228 casos
de sífilis congênita (transmitida da mãe para
o bebê). Dados também revelam um elevado
aumento nos casos no Brasil, segundo o
Ministério da Saúde o aumento foi de
5.000% entre os anos de 2010 e 2015, que de
1.200 mil casos subiu para 65 mil. A sífilis é
uma doença transmitida através: Do contato
íntimo com o indivíduo que possui alguma
ferida na pele que seja sífilis; Do contato
direto com sangue contaminado com a
bactéria e De mãe para filho através da
placenta em qualquer fase da gravidez ou
estágio da doença materna e também através
do parto normal se o bebê entrar em contato
com a ferida da sífilis. A melhor forma de se
proteger é usar camisinha em todo contato
íntimo porque ela forma uma barreira que
impede o contato pele a pele que pode
transmitir fungos, vírus e bactérias.
AVALIAÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA
O Sistema de Avaliação da Educação Básica
(Saeb) vai avaliar todas as escolas públicas e
privadas, de zonas urbanas e rurais, com pelo
menos dez estudantes matriculados em
turmas regulares na 3ª série do ensino médio
(ou 4ª série do ensino médio, quando esta for
a série de conclusão da etapa). A portaria foi
publicada na quinta-feira (20), no Diário
Oficial da União. As escolas públicas de
zonas urbanas e rurais com dez ou mais
estudantes matriculados em turmas
regulares de terceiro, quinto e nono ano do
ensino fundamental seguem fazendo as
avaliações, como já ocorria. Além desse
público que fará a avaliação de forma
censitária, serão consideradas amostras de
escolas privadas, localizadas em zonas
urbanas e rurais, com estudantes
matriculados em turmas regulares de quinto
e nono anos (quarta e oitava séries) do ensino
fundamental e na terceira série do ensino
médio.
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IMPERDÍVEL

Em Cáceres pela terceira vez, Gilclér Regina ministrará a Palestra “Transforme Oportunidades em Resultados”

Gilclér Regina faz palestra
em Cáceres nesta quinta-feira
Da Redação
Foto: Divulgação

U

Gilclér é graduado em
T e c n o l o g i a
d e
Desenvolvimento Humano pelo
The Graves Technology (EUA)
e consultor de empresas nas
áreas de vendas, motivação,
gestão e recursos humanos há
mais de 20 anos.
Em Cáceres pela terceira
vez, Gilclér Regina ministrará a
Palestra “Transforme
Oportunidades em Resultados”.
Suas palestras são

m d o s
palestrant
es mais
procurados para
convenções de
empresas e
p r o g r a m a s
internos de
motivação no
Brasil, Gilclér
Regina é bacharel
em Administração
de Empresas e
Marketing.
Em seu
vasto curriculum
além da formação
em Dinâmica
Humana pelo The
National Value
Center (Texas /
EUA) e em TQM –
To t a l Q u a l i t y
Manager pela

vibrantes, com linguagem
acessível, atingindo estudantes,
profissionais de vendas,
colaboradores, educadores,
profissionais, executivos e
empresários experientes.
O evento acontece nesta
quinta-feira, 27, no SESI Clube,
às 19h 30.
O ingresso individual
custa R$ 75,00 e está sendo
c o m e r c i a l i z a d o n a Ta t o
Embalagens e na ACEC.

SORTEIO

Em mais uma promoção Grupo
Juba vai sortear barco de alumínio

Esdras Crepaldi/Assessoria

American Society for Quality

P

ara participar o cliente
deve adquirir uma caixa
ou pacote de 500 gramas,
da Erva Mate UHDE, de qualquer
sabor, retirar seu cupom nos
balcões de atendimento,
preencher e colocar nas urnas.
“Quanto mais o cliente
comprar, mais chance de ganhar
ele tem”, observa a Gerente de
Loja, Edil Garcia.
Para o Diretor Financeiro
do Grupo Juba, Marcelo Ribeiro,
os sorteios de prêmios, são
promoções pontuais e que
acontecem durante todo ano,

Control (Wisconsin / EUA),

VISITA

Presidenta do IPHAN Kátia
Bógea visitará Cáceres em maio
Assessoria

O

Prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz
participou nos dias 11 e
12 de abril, em Brasília, do 3º
Encontro Brasileiro das Cidades
Históricas Turísticas e
Patrimônio Mundial.
O evento contou com a
presença de mais de 300 prefeitos
participantes, que tiveram a
oportunidade de ouvir do
ministro do Tribunal de Contas da
União (TCU), Augusto Nardes,
sobre os desafios a serem
enfrentados e a necessidade de
priorizar os Municípios com
reconhecimento material,
cultural e natural nas politicas
públicas.
Nesse contexto, Nardes
sinalizou o trabalho desenvolvido
pelo órgão para verificar os
indicadores de Meio Ambiente,
de desenvolvimento sustentável e

das políticas culturais.
“Ausência de política, de
programas, de diretrizes
específicas, de contratos e de
locais que abriguem o patrimônio
mundial; ações isoladas e atuação
desarticulada e sobreposta;
carência de dados e informações
para elaborar e acompanhar as
politicas públicas; concentração
de recursos públicos nos
Municípios mais estruturados e
consolidados; baixa taxa de
execução de programas
relacionados à prédios e edifícios
monumentos históricos;
sinalização precária nãopadronizada ou sucateada,
atendimento ao turista com
defasagem de pessoal qualificado
e material informativo adequado;
e acesso restrito a vias mal
conservadas”. As problemáticas
foram identificadas e
Foto: Assessoria

mencionadas em relatório do
TCU.
E após apontar as
deficiências e problemas, Nardes
foi categórico: “temos de mudar
essa estratégia e promover
reuniões coordenadas para fazer
uma política organizada nessa
área de patrimônio mundial”.
O Prefeito Francis
conversou com a presidenta do
IPHAN- Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
Kátia Bógea, sobre a liberação de
reformas nos prédios tombados
em Cáceres, preservando a
fachada e adaptando
internamente para o uso
comercial, como consultórios,
restaurantes e outros.
“Já está agendada a visita
da Kátia em Cáceres para o dia 6
de maio, vamos organizar uma
reunião com os engenheiros,
arquitetos, historiadores e os
donos de prédios tombados e os
demais interessados” afirmou
Francis.

prestigiando cada vez mais os
clientes que compram no Juba e
Atacado Pantanal. “O sorteio do
barco será dia 30 de setembro, às
17 horas no Atacado Pantanal, ao
vivo”, informa Marcelo. Já o
Diretor Mirko Ribeiro, comenta
que os sorteios movimentam as
lojas e atraem novos clientes.
“É uma forma que
encontramos de oferecer algo a
mais que nosso atendimento,
preços e produtos diferenciais.
Bons prêmios fidelizam ainda
mais nossos consumidores”,
finaliza Mirko.
Foto: Arquivo

Marcelo Ribeiro - Diretor Financeiro do Grupo Juba

Prefeito Francis e a presidente do IPHAN Kátia Bógea
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Viatura da PM que tentava abordar moto com
homem armado bate em outra motocicleta

U

ma viatura da Polícia
Militar que fazia o
acompanhamento de um
motociclista armado acabou batendo
em outra moto no centro de Pontes e
Lacerda. O acidente aconteceu no
cruzamento da rua Sergipe com a
avenida Florespina Azambuja na
tarde deste sábado (22.04), por volta
das 15h. A PM percebeu que o
motociclista, que conduzia uma
moto Titan de cor vermelha,
apresentava um volume na cintura e
resolveu acompanhar. A suspeita foi
confirmada quando o condutor
sacou a arma e tentou atirar contra a
viatura, mas não conseguiu em
virtude da velocidade que seguia. Na
esquina da Florespina com Sergipe,
quando o suspeito atravessou a
avenida, a viatura foi fazer o mesmo
percurso, já quase conseguindo
realizar a abordagem, quando bateu
em outra moto. A vítima, que
conduzia uma Biz, foi socorrida e

Polícia Federal apreende 417 kg
de cocaína em Tangará da Serra

A

Polícia Federal, com o
apoio da Polícia Militar
de Mato Grosso,
apreendeu neste domingo (23)
cerca de 417 kg de cocaína que
estavam sendo transportados por
um avião do narcotráfico. A ação
ocorreu em Tangará da Serra
(MT), a 241 km de Cuiabá.
Policiais federais e militares
dividiram-se em duas equipes
para a vigilância de duas pistas de
pouso. A aeronave pousou na
pista vigiada pelos policiais
militares, a Polícia Federal foi
prontamente avisada. Quando a
PF chegou ao local, cinco homens
já haviam sido abordados e presos
pelos PMs. Dois suspeitos,
feridos, receberam no local
atendimento do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência
(Samu). Os homens foram

Acidente entre caminhão e carro
mata três pessoas na BR 070

O

encaminhados para a
Superintendência da Polícia
Federal em Cuiabá (MT) para
interrogatório, sendo indiciados
pelo crime de tráfico

acidente envolvendo um
GM Classic branco e um
caminhão Mercedes-Benz
ocorreu na BR-070, a
aproximadamente 70 quilômetros
do Trevo do Lagarto, em Nossa
Senhora do
Livramento
sentido Cáceres,
hoje, por volta
das 4h30. Duas
pessoas que
estavam no
interior do carro
de passeio não
resistiram aos
ferimentos e
faleceram no
local. Uma
terceira ficou gravemente ferida e foi
encaminhada a um hospital da
capital. A assessoria de imprensa da
Polícia Rodoviária Federal
confirmou posteriormente que o

internacional de drogas. Após,
seguiram para a Penitenciária
Central do Estado, onde ficarão à
disposição da Justiça. (Fonte e
Foto: PF e PM)

Ação integrada entre PRF e
PF apreende 434 kg de cocaína

A

Polícia Rodoviária
Federal, em ação
conjunta com a Polícia
Federal, desencadeou ação de
combate ao narcotráfico, durante
o feriado prolongado do dia 21 de
abril, que contou com o apoio dos

encaminhada ao Hospital Vale do
Guaporé com ferimentos leves e
passa bem. (Fonte e Foto: Renan
Gomides/TVCO Pontes e
Lacerda)

cães detectores de entorpecentes
da PF. Parte da repressão policial
teve foco na região dos
municípios de Alto Garças e Alto
Araguaia. Na manhã do dia 22 de
abril, em uma das atividades de
fiscalizações realizadas na

Unidade Operacional da PRF na
BR 364 no KM 47, a PRF e a PF
interceptaram carregamento de
cocaína que teria por destino a
capital federal. Após a indicação
dos cães de possível
contaminação em um caminhão
abordado, os policiais
localizaram cerca de 434 quilos
de cocaína, sob a forma de pasta
base, ocultas em uma
carregamento de milho. Além do
motorista do caminhão sr D.P.C,
41 anos, foram autuados em
flagrante pelo crime de tráfico
ilícito de entorpecentes dois
indivíduos que seriam os
responsáveis pela escolta da
droga, sr E.V.S., 42 anos e sr
D.B.S, de 38 anos. O
carregamento da droga e os 3
indivíduos foram encaminhados
à Delegacia de Polícia Federal de
Rondonopolis para as
providências que o caso requer.
(Fonte e Foto: Assessoria)

motorista do caminhão foi
encontrado sem vida embaixo do
veículo. A princípio foi repassada a
informação de que ele não havia se
ferido. As identidades ainda não
foram confirmadas. A PRF
confirmou que
houve uma
colisão frontal
entre os dois
veículos. Porém,
ainda não se sabe
o que causou o
acidente. O
c a m i n h ã o
transportava
engradados de
cerveja, que
f i c a r a m
espalhados pela lateral da rodovia
após a colisão. O caminhão tombou
após sair da pista. Já o Classic ficou
com a frente destruída. (Fonte e
Foto: Assessoria/Só Notícias)

Bebê amanhece morto ao lado
da mãe em Nova Lacerda

E

m nova Lacerda, na manhã deste domingo (22/04) uma
mãe, levou um bebê de apenas dois meses para o Centro de
Saúde Municipal pedindo que a equipe o examinasse. A
médica responsável, constatou a morte do bebê e solicitou o
registro do B.O para que uma perícia determine causa da morte da
criança. Segundo informações, da própria mãe prestadas à médica,
a criança dormiu após ser amamentada e amanheceu sem sinais
vitais. Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para registrar
a ocorrência. (Fonte: Mônica Martins/TVCO Pontes e Lacerda)

Condutor abandona moto a beira de
rodovia ao avistar viatura do Gefron

O

Grupamento Especializado de Fronteira – Gefron,
durante bloqueio policial na BR 070, avistou um
condutor em uma motocicleta Honda XRE 300, cor
preta placa OBN 7076 de Tangará da Serra (MT), ao perceber o
bloqueio policial empreendeu fuga sentido BR 174.
De acordo com boletim de ocorrência, o suspeito
abandonou a mesma às margens da rodovia,na localidade
conhecida como "Minuano", onde fora feita a checagem do
veículo através da base Gefron, onde constou queixa de
Roubo.
Veículo foi encaminhando para o CISC de Cáceres
para confecção do boletim de ocorrência, e entregue à Polícia
Judiciária Civil para providências necessárias.(Fonte e Foto:
Gefron)
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CÁCERES NA FIT

Cáceres prioriza o turismo como um dos pilares da economia e mostrou o turismo de pesca e contemplação

Municípios apresentam seus atrativos
na Feira Internacional de Turismo

Agência de Notícias da AMM

Foto: Agência de Notícias da AMM

O

s municípios de Barra do
Garças, Barão de
Melgaço, Nobres, Jaciara,
Sinop, Nova Ubiratã,
Diamantino, Rosário Oeste,
Juína, Comodoro, Canarana,
Poconé, Cáceres, Chapada dos
Guimarães, Santo Antônio de
Leverger e São Félix do Araguaia
marcaram presença na FIT.
Poconé apresentou no
palco cultural da feira, a
tradicional dança dos
Mascarados. O prefeito Tatá do
Amaral ressaltou que o
município, como porta de entrada
do Pantanal Mato-grossense, tem
o turismo como sua maior fonte
econômica.
“A região é a mais visitada
por turistas do mundo inteiro
devido ao Pantanal, considerado o
santuário ecológico das
Américas”, disse.
Poconé
apresentou também o grupo da
Cavalhada, com os cavaleiros e
sua rainha, além de produtos da
agricultura familiar.
Vila Bela da Santíssima
Trindade mostrou as centenárias
danças do Congo e Chorado. O
secretário de Turismo, Francisco
Robin informou que o município
tem muitos atrativos naturais
como cachoeiras e os rios que
desaguam no rio Guaporé.
A pesca esportiva é

praticada com frequência na
região. “Temos uma diversidade a
oferecer como o artesanato e as
nossas bebidas típicas bem
conhecida do público” afirmou.
Juína está se estruturando
para o turismo de pesca e eventos.
Conforme o secretário de
Turismo, Wilson Pereira, o
município procura desenvolver
seu potencial.
Atualmente o turismo está
sendo fomentado pelos eventos
realizados como o carnaval e o
tradicional rodeio, que no ano
passado, reuniu mais de 50 mil
pessoas. “Estamos reestruturando
o Conselho Municipal de
Turismo, para discutir com a
comunidade a criação de uma
estrutura e melhorar os serviços
para receber os visitantes”, disse
ele.
Sinop desenvolve o
turismo de negócios promovido
pelo agronegócio e a prestação de
serviços. De acordo com a
secretária de Desenvolvimento
Econômico e Turismo, Leidiane
Viegas, o município teve nos
últimos dez anos um aumento
significativo na criação de novas
empresas em diferentes ramos. A
rede hoteleira, segundo ela, tem
uma ocupação de 70% de sua
capacidade durante toda a
semana.

“Entre as atividades
desenvolvidas para promover o
desenvolvimento do turismo,
estamos realizando a capacitação
para pescadores da região. Isto
vai incrementar o turismo de
pesca”, assegurou.
O município de São Félix
do Araguaia, apresentou o
Festival de Praia, que está
completando 30 anos, já
considerado o maior evento
turístico da região. A prefeita
Janailza Taveira Leite, informou
que outros pontos turísticos são as
trilhas feitas próximas aos lagos e
lagoas, com um percurso que sobe
e desce morros. O município
apresentou o turismo ecológico e
trouxe para a feira o artesanato
feito pelos índios da tribo Karajá
utilizando palha e cerâmica. “Já
vamos planejar para o próximo
ano, a apresentação dos índios da
tribo Karajá e mostrar mais a
cidade”, garantiu.
Cáceres prioriza o turismo
como um dos pilares da economia
e mostrou o turismo de pesca e
contemplação. O secretário
municipal Júnior César Trindade
falou sobre a réplica da Fazenda
Descalvados, fundada em 1873,
que se transformou em uma
pousada nas margens do rio
Paraguai.
Ele chamou a atenção

UNEMAT

Professor desenvolve game
com ambiente no Pantanal
Hemilia Maia

P

rofessor da Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat), que já vendeu
mais de um milhão de livros, cria
game com pirata e muita aventura no
Rio Paraguai. "O Pirata do Pantanal:
o game" é a mais nova obra do
escritor e professor do curso de
Letras do câmpus de Tangará da
Serra, Robson Rocha. A aventura do
Pirata do Pantanal, o menino
Gabriel, é vivida em sete fases, três
em um navio pirata e quatro no
Pantanal Mato-grossense, cenário
do jogo, onde se depara com
inúmeras situações envolvendo,
entre outros bichos, piranhas,
ariranhas, sucuris, dourados, pacus e

jacarés.
O game educativo, publicado
pela Editora Ideias, foi lançado na
biblioteca do Centro Cultural, em
Tangará da Serra, na última semana.
Totalmente produzido em Tangará, o
jogo foi baseado no livro homônimo
que Robson Rocha publicou em
2014. O professor assina o roteiro e a
direção, Hudson Freire Milcharek as
ilustrações e Lucas Rocha a
programação.
"O jogo dialoga com o livro,
mas traz novas informações. Um
complementa o outro. Quem joga faz
uma viagem pelos cenários tanto do
game quanto do livro e ainda
aprende muito sobre o Pantanal
Foto: Divulgação

Escritor e professor do curso de Letras do câmpus de Tangará da Serra, Robson Rocha

Mato-grossense. O game é
comercializado pela Ideias Papelaria
aqui em Tangará, vem em um CD e
roda em qualquer computador ",
conta o autor.
Robson Rocha já publicou 36
livros, a maioria voltado para o
público infantil e infanto-juvenil. O
Lápis Mágico, em 1997, foi o
primeiro do conjunto de sua obra que
em 2009 alcançou a marca de mais
de um milhão de livros vendidos em
todo o Brasil.
Mineiro de Belo Horizonte,
Robson é mestre em mídia, cultura e
política pela Universidade Federal
de Mato Grosso (UFMT) e graduado
em Letras pela Universidade
Estadual de Mato Grosso do Sul
(UEMS).
O livro: Gabriel passa usar um
tapa olho para descansar a vista por
indicação médica. Sentindo-se
envergonhado não queria ir a escola.
O pai de Gabriel passa a contar
histórias de pirata para o menino que
começa a se orgulhar de seu tapa
olho. Um tempo depois, Gabriel que
mora no Pantanal, adota um
passarinho caído do ninho e o cria no
ombro. E a partir daí Gabriel ganha o
apelido de Pirata do Pantanal. Esse
filhote se transforma em um tuiuiú e
muita coisa ainda está por vir nesta
história que até o Lampião da Maria
Bonita fará parte.
Ideias Papelaria:
papelariaideias@gmail.com
(65)3326.3960

Cada município divulgou seu atrativo turístico durante a feira

para o maior produto turístico do
município, que é o Festival
Internacional de Pesca. “No
período de 07 a 11 de junho, será
realizada a 36ª edição da FIP, que
terá uma maior premiação este
ano”, relatou.
Diamantino apresentou a
sua história e tradição, com uma
série de livros sorteados entre os
visitantes do stand. De acordo
com o coordenador de Turismo,
Amorezi Dias, por ser o segundo
município fundado em Mato
Grosso, tem um grande potencial
histórico que atrai a curiosidade
de muita gente.
“Nós estamos mapeando
novos pontos turísticos e
planejando, pois Diamantino está
próximo de completar seus 300
anos de fundação. Temos de
mostrar essa potencialidade e com
isso gerar emprego e renda, além
de movimentar os hotéis,
restaurantes e o comércio da
cidade”, afirmou.
Rosário Oeste participou
pela primeira vez da FIT,
mostrando as belezas da
cachoeira serra azul, rio triste e
outros atrativos. O prefeito João
Balbino disse que um dos
compromissos de sua
administração é promover o
desenvolvimento do turismo.
O município entra no
mercado do turismo como um
potencial em ecoturismo e
turismo de aventura. “São
atrativos que despertam muito
interesse, que podem gerar
emprego e renda para a região.
N ó s t e m o s o
compromisso que todo recurso
arrecadado com turismo, seja
revertido pra a melhoria dos
serviços aos turistas”, disse ele.
Barão de Melgaço
mostrou a sua força como
município pantaneiro. O prefeito
Elvio de Souza, informou que a
meta é mostrar o que há de melhor
para o turismo, pois a cidade está
localizada no coração do
Pantanal.
As baías de Siá Mariana e
Chacororé, são os atrativos mais
procurados pelos turistas pela sua
beleza e exuberância.
“Mostramos o ecoturismo, mas
não deixamos de apresentar as
tradições culturais e históricas de
Barão de Melgaço, além do

artesanato.” observou.
Nobres, um dos principais
roteiros turísticos, mostrou o
artesanato, vídeos e outros
materiais sobre os pontos mais
visitados e também os produtos da
agricultura familiar. O prefeito
Leocir Hanel disse que Nobres é
contemplado com muitas belezas
naturais e tem vocação para o
turismo ecológico.
Ele destacou a flutuação e
mergulho em águas cristalinas,
além das cachoeiras e cavernas,
lagoas, balneário e outros pontos
que estão disponíveis para os
visitantes.
Jaciara despontou com o
turismo de aventura e apresentou
na feira as atividades promovidas
como a descida de cachoeiras e o
raft. O município está retomando
o projeto de esporte radicais para
trazer
uma temporada de
competições. Para isto, a
prefeitura busca parcerias
privadas para realizar o evento.
O assessor municipal
Paulo Ricardo Franco disse que a
feira possibilitou um grande
intercâmbio entre os municípios.
A meta é diversificar o turismo em
Jaciara, uma das parcerias foi
realizada com o projeto “Gatedu”,
que interliga paraquedistas do
mundo todo.
Comodoro apresentou o
artesanato indígena e seu
principal atrativo, que é o turismo
de mergulho. O diretor municipal
de turismo, Jucinei Penso relatou
que são oferecidos cursos de
f l u t u a ç ã o e m e rg u l h o d e
profundidade.
Os onze lagos têm a
profundidade de até 40 metros e
os instrutores têm certificação
internacional e equipamentos
necessários para as atividades. “O
município está evoluindo aos
poucos na estrutura de hotéis e
serviços para o turismo”,
adiantou.
Nova Ubiratã apresentou
o
turismo relacionado ao
agronegócio, pois o município é
classificado como o 4° maior
produtor grãos do Estado.
O secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Wellington
Tavares informou que além do
campo de grandes produções
agrícolas, estão sendo levantado
outros pontos turísticos.
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A proposta, em tramitação na Câmara dos Deputados, visa ampliar o grau de formação profissional e
estabelecer condições tecnológicas necessárias para a ampliação dos cursos de aprimoramento da categoria

Audiência irá discutir redefinições das atribuições
dos agentes de saúde e de endemias em Mato Grosso
Joelma Pontes

Foto: Joelma Pontes/Assessoria de gabinete

Audiência pública debaterá carreira de agentes da saúde acontecerá nesta sexta-feira

C

om o objetivo de
aprofundar mais sobre as
alterações que podem
surgir com a aprovação do projeto
de lei 6.347/16, que altera a Lei
11.350, surgiu a Comissão
Especial de Análise, da Câmara
dos Deputados Federais- cujo
intuito é discutir e redefinir as
atribuições dos agentes de saúde e
de endemias em todo o Brasil.
Para isso, membros da comissão
têm realizado audiências públicas
em todos os estados brasileiros.
A proposta, em
tramitação na Câmara dos

Deputados, visa ampliar o grau de
formação profissional e
estabelecer condições
tecnológicas necessárias para a
ampliação dos cursos de
aprimoramento da categoria.
Segundo o deputado
estadual Silvano Amaral
(PMDB), requerente da audiência
pública, o projeto precisa ser
amplamente debatido com os
profissionais, levando em
consideração que as mudanças
poderão acarretar em custos aos
agentes sem o devido reajuste
salarial compatível com as

exigências da possível lei.
“É uma questão que deve
ser muito bem esclarecida,
porque depois de aprovada a lei
não tem como voltar atrás.
Além das exigências, é
importante salientar, deixar
sinalizado que a categoria
também defende melhores
condições de trabalho e que
condições são essas. A atuação
desses profissionais, no dia a dia,
precisa ser discutida”, observou
Silvano Amaral, que é membro da
Frente Parlamentar dos Agentes
de Saúde e de Endemias em Mato
Grosso.
Entidades que
representam a categoria também
compartilham da opinião do
deputado, alertando sobre a
sobrecarga dos profissionais.
A preocupação das
entidades também se estende a
não remuneração sobre possíveis
“novas atribuições”.
Já o relator do projeto,
deputado federal Valtenir Pereira
(PMDB), defende que a
proposição seja vista como a
oportunidade de consolidar a
relevância do papel
desempenhado pelas duas
categorias e assegurar a
manutenção desses cargos.
A audiência pública será
realizada nesta sexta-feira (28),

às 14 horas, no auditório
Deputado Milton Figueiredo, na

Assembleia Legislativa de Mato
Grosso.

PALESTRAS

2º Fórum Interdisciplinar sobre Drogas
em Salto do Céu teve participação do MPE
Assessoria

C

assistentes sociais, psicólogos,
om o objetivo de reunir a
policiais civis e militares,
e x p e r t i s e d o s
vereadores dos municípios de
profissionais da saúde,
Salto do Céu, Cáceres, Mirassol
educação, assistência social,
D'Oeste, Rio Branco,
segurança pública e Ministério
Curvelândia, Reserva do Cabaçal
Público do Estado, a fim de
e São José dos Quatro Marcos.
discutir, de maneira transversal,
os assuntos e as diretrizes em prol
Durante o Fórum foram
de crianças, adolescentes, jovens
apresentadas quatro palestas que
e adultos, traçando medidas e
abordaram os seguintes temas:
estratégias de combate ao uso de
Educação: A importância da
Foto: Assessoria
drogas, foi
família no
realizado no dia
papel de educar
19 de abril o 2º
e a prevenção
F ó r u m
das drogas;
Interdisciplinar
Saúde: Oferta
sobre Drogas
dos serviços em
de Salto do Céu
saúde pública e
- integrante da
a Política de
Comarca de
A t e n ç ã o
Rio Branco.
Integral a
usuários de
O
evento contou Fórum contou com palestras que abordaram vários tema álcool e outras
d r o g a s ;
com a palestra
Segurança Pública: Polícia
da promotora de Justiça de Rio
Militar na prevenção e combate
Branco, Tessaline Luciana
das drogas; Função
Higuchi Viegas dos Santos, que é
constitucional da Polícia Militar e
coordenadora-geral do Fórum.
o trabalho social para erradicar e
De acordo com ela, participaram
combater as drogas; Atuação
do Fórum aproximadamente 200
Policial e a necessidade de
pessoas, dentre eles: professores
mudanças e Garantia de Direitos:
da rede pública de ensino, alunos,
Atuação do Ministério Público e a
acadêmicos, representantes da
Política Nacional sobre drogas.
sociedade civil organizada,
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BOA PESADA

Congresso técnico reuniu dirigentes dos times que disputarão a 18ª edição do maior torneio de futsal de Mato Grosso

Representantes dos clubes participam
do arbitral da Copa Centro América
Marcio Camilo

Foto: Divulgação/ Corinthians Futsal

R

epresentantes dos
clubes inscritos na 18ª
edição da Copa Centro
América de Futsal
participaram do congresso
técnico da maior competição
de futsal do estado.
O congresso foi
realizado na sede da TV Centro
América. A competição
começa no dia 19 de maio, e a
final será realizada no dia 29 de
julho.
Essa edição promete ser
acirrada e com alto nível
técnico. Serão 40 equipes de
várias cidades de MatoGrosso, e cerca de 600 atletas.
A primeira fase da
competição deve ter de oito à
10 sedes que ainda serão

definidas.
A exemplo do ano
passado, a Federação Matogrossense de Futebol de Salão FMFS é parceira da TV Centro
América, que fortalece o futsal
e eleva o nome do estado no
cenário nacional da
modalidade.
A Copa Centro América
integra o calendário da FMFS e
Confederação Brasileira de
Futebol de Salão - CBFS.
A novidade dessa
edição será a vaga para Copa
do Brasil de Futsal do ano que
vem para o terceiro colocado,
além das vagas para a Taça
Brasil de Futsal, Copa Centro
Oeste de Futsal e Copa dos
Campeões (torneio que reúne o

campeão e vice da Copa
Morena, de Mato Grosso do
Sul) para o campeão e o vice
respectivamente.
A premiação na
temporada 2017 aumentou:
passou de R$ 15 mil para R$ 40
mil.
O que faz as equipes
investirem em jogadores
conhecidos no cenário
nacional, exemplo a
Associação Atlética Campo
Verde que deve contratar o ala
Munin ex-Corinthians.
- Participamos da Copa
Centro América quatro vezes e
o melhor resultado foi em
2005, quando chegamos nas
quartas de finais.
Esse ano estamos

DEU DOURADO

Cuiabá vence Luverdense nos pênaltis
e vai enfrentar o Sinop na final
Globo Esporte

O

Cuiabá está na final do
Campeonato MatoGrossense 2017. O
Dourado venceu o Luverdense
por 1 a 0 no tempo normal e
levou a melhor nas cobranças
de pênaltis por 4 a 2. A partida
foi disputada na Arena
Pantanal, neste domingo,
válido pela volta da semifinal.
O gol foi marcado por
C l e b e r s o n Ti a r i n h a , n o
segundo tempo. Como o jogo
de ida havia terminado em 1 a 0
para o Verdão do Norte, a
disputa foi para as penalidades
máximas
Nas cobranças, o
Luverdense errou com Marcos
Aurélio e Paulinho e fez com
Macena e Aderlan. O Dourado
marcou com Bruno Veiga,
Gabriel Ramos, Robinho e
Douglas Mendes.
No tempo normal, o
destaque do Cuiabá foi o
goleiro Henal com pelo menos
quatro boas defesas. No fim

dos pênaltis. o goleiro Diogo
Silva não gostou da
provocação do adversário e
acabou expulso pela
arbitragem.
Agora, o Dourado vai
enfrentar o Sinop na decisão do

Mato-Grossense - o jogo de ida
será neste domingo, dia 30 de
abril, na Arena Pantanal, em
Cuiabá.
A grande decisão será
no dia 07 de maio, no estádio
Gigante do Norte, em Sinop.

Munim Corinthians Futsal

investindo alto, e queremos
disputar a competição para

brigar pelo título - disse o
diretor da equipe.

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

Cuiabá finalista do Mato-Grossense
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Aguardando ansiosa a
chegada da pequena
Isadora, a simpática e
competente delegada da
Policia civil, Judá Maali
Marcondes. Felicidades e
que Deus abençoe essa
pequena flor que esta por
chegar.

By Rosane Michels
***********************************
Leonor com os pais Jader e Noely

Esotérico
É um momento importante
para resolver pendências e
para reavaliar e refletir suas
ações. Você deve evitar
atos impulsivos que podem
te trazer problemas. O
planeta Mercúrio está em movimento
retrógrado no seu signo, o que indica um
processo de reflexões e reavaliações.

Muitas questões sendo
fechadas e reavaliadas
e m
s e u s
relacionamentos.
Parcerias, associações e
relações passam por uma fase de
intensas mudanças. O dia é oportuno
para resolver pendências que você
tem com algumas pessoas.

Esta é uma fase mais
introspectiva, de
contemplação e reflexão
aos taurinos. É um
momento de fazer um
balanço do que ocorreu
desde o ano passado. Você está
colhendo as consequências de seus
atos e escolhas anteriores.

O momento pode
envolver o retorno de
antigos projetos e
contatos profissionais. É
preciso que esteja mais
atento em relação à saúde
e com a qualidade do trabalho.
Momento de reflexões, reavaliações e
resolução de pendências.

Seu planeta regente,
Mercúrio, continua em
movimento retrógrado.
Esta é uma fase em que
você deve refletir muito
antes de tomar certas decisões.
Assuntos do passado podem voltar e
você deve tratá-los com sabedoria.

Importantes questões
envolvendo a vida
afetiva dos sagitarianos.
C u i d a d o c o m
comportamentos
impulsivos e repetição de padrões
passados. Reavaliações sobre
filhos, crianças, amor e
relacionamentos.

Um bom início de
semana para resolver
pendências na carreira.
Antigas ideias ou
projetos profissionais
podem retornar neste momento.
Importante que você reveja suas
metas, objetivos e propósitos.

Um momento importante
para resolver pendências
em relação a questões
familiares e imobiliárias.
É um momento mais
introspectivo e de reflexão aos nativos
de Capricórnio. Importante repensar as
relações familiares e as questões mais
íntimas e privadas.

É o momento de você
reavaliar suas crenças,
ideais e sonhos. É uma
fase importante para
retomar leituras, estudos e
cursos que tenham sido interrompidos
no passado. O momento é importante
para você desenvolver uma conexão
mais forte com a espiritualidade.

Um momento importante
para resolver pendências
em relação a questões
familiares e imobiliárias. É
um momento mais
introspectivo e de reflexão
aos nativos de Capricórnio. Importante
repensar as relações familiares e as
questões mais íntimas e privadas.

Uma fase de importantes
resoluções em questões
financeiras e emocionais.
Momento oportuno para
você descobrir suas
verdadeiras motivações psicológicas
e emocionais. Lições de autonomia,
mas também há a necessidade de
cooperação e parceria.

Cuidado com a
impulsividade em relação
aos gastos e questões
financeiras. O momento é
oportuno para a
redescoberta de seus potenciais,
talentos e valores. Evite aquisições
financeiras, pois pode haver
arrependimento posterior.

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

Sempre voltado as questões sociais de Cáceres e
prestando relevantes serviços junto ao Rotary
Clube, Washington Calado Barbosa. Grande
abraço!

************************
Quem comemorou data nova e foi abraçada
carinhosamente por amigos e familiares foi a querida
Anely Paesano Ortiz Faquini, ela que é esposa do nobre
companheiro de imprensa Faquini. Parabéns Anely que
esta data se repita por muitos anos.

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

Colhendo mais uma rosa no jardim da sua existência a
querida amiga Gleicy Buzati. Feliz Aniversário, que
todos seus sonhos e metas sejam alcançadas sempre.

Quem está irradiando felicidades com a
chegada da princesa Heloisa, são os papais
Renato Castro e Gilvania. Parabéns e boas
vindas a essa princesinha.

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

