
ANO  53 - Nº 9.950

CÁCERES-MT, 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2016

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 2,50 / REGIÃO R$ 3,00

R

Diretora Administrativa: Rosane MichelsDiretora Emérita: Orfélia Michelis

Em atendimento ao pedido de antecipação de tutela, por meio de 
liminar, feito pelo  Procurador da República em Cáceres, Thiago Augusto 
Bueno, o Juiz Federal Mauro Cesar Garcia Patini, proferiu a decisão para 
que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tome 
medidas emergenciais necessárias para a conservação e manutenção do 
imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico  conhecido como "Casa 
Pinho". Página 03

«CASA PINHO»

Juiz determina que  Iphan conserve
e  limpe imóvel histórico em Cáceres
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Casa Pinho

AÇÃO

Projeto Calçada Livre, desenvolvido pelo MPE,
visa adequar a ocupação do espaço público
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BOLAS PRETAS

Para a obra interminável da nossa saudosa Praça Barão do Rio 
Branco, que  teve  inicio 15/06/2015 com um prazo para 
entrega de 120 dias. Passados 494 dias do início da obra 
apenas a metade da praça foi entregue. A obra esta orçada em 
R$ 450.889,24, e a empresa contratada é a  GECON gestão 
em engenharia e construção. Acreditava-se que seria entregue 
antes do FIPe não foi, depois pensava-se que antes da eleição, 
não aconteceu. Agora a torcida fica para ser entregue antes do 
Natal. Esperança é a última que morre.

BOLAS BRANCAS

Para as diversas atividades realizadas em nossa cidade sobre a 
prevenção do câncer de mama e de colón neste mês destinado 
especialmente a essas campanhas. Palestras, laboratórios 
sorteando exames preventivos, orientação sobre a doença e 
muitas outras atividades. São atitudes como essas que faz a 
diferença,  ver  as pessoas apesar das correria do dia a dia,  
encontrarem tempo para  a  sol idar iedade e  o  
comprometimento em levar informação a população, para 
que todos tenham consciência de que se o câncer for 
descoberto a tempo tem cura. Parabéns a todos envolvidos 
nessa causa nobre.

BOLAS PRETAS

Para a falta de manutenção nas academias da terceira idade 
instaladas em vários pontos de Cáceres. Parafusos frouxos 
tornando o aparelho com movimentos em falso é bastante 
comum. A academia é frequentada por pessoas de todas as 
idades  que desejam  ter uma vida saudável mas não tem 
condições de pagar uma academia particular. Solicitamos a 
atenção das autoridades competentes para que seja realizada 
manutenção nos aparelhos.

BOLAS BRANCAS

Para os torneio de pesque e solte realizados nos balneários de 
Cáceres a fim de atrair os amantes do esporte. Um momento 
de lazer e muita diversão para toda a família que deseja 
participar ou apenas prestigiar o evento é louvável a 
iniciativa, que a exemplo deveria ser seguida por todos.
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A notícia, amplamente veiculada na 
última semana, sobre a hercúlea tentativa 
dos fiscais da prefeitura de proibir o cacarejo 
d o  g a l o ,  d e  n o m e  S o l d a d o ,  
independentemente se verdadeira ou fictícia, 
mais do que despertar a minha imaginação 
para uma possível entrevista com ele, tendo, 
obviamente, como cenário, o terreiro em que 
vive, fez-me refletir sobre o senso de 
progresso em vigor no município e sua 
relação com a construção e consequente 
preservação de nossa identidade histórica.

Cáceres também se sustenta nas 
coloquialidades, nos relatos, nas narrativas, 
nas contradições, nos ditos e tipos populares 
que correm e se esparramam pelo seu 
perímetro. É por essa razão que a oralidade, 
que pulsa das praças, dos botecos, do cais, do 
banco da rodoviária, dos churrasquinhos, do 
mormaço que sobe do rio em dias de muito 
calor, dos carrinhos de baguncinha e dos pés 
de manga, não pode jamais ser desprezada 
em prestígio e louvor a uma suposta história 
nominada de oficial, burocratizada, linear, 
elitizada, personificada na figura de alguns 
poucos e questionáveis heróis, usada, direta 
ou indiretamente, como marketing do 
progresso ou de uma velada higienização.

P r o c e d e r  a s s i m  é  a p a g a r ,  
maldosamente, tudo aquilo que não se 
considera cosmopolita, globalizado e 
exportável aos olhos e às exigências do 
mercado, o tal ente abstrato, que todos 
sempre falam, alguns exaltam, mas nós, 
gente da gente, ademais de nunca o termos 
visto, ainda somos obrigados a sentir os seus 
efeitos não tão agradáveis no dia a dia; é 
ignorar as cores, os sabores e as 
peculiaridades que se colocam para além da 
mesmice enlatada das prateleiras de 
supermercado; enfim, é tentar escrever, 
ilegitimamente, um contexto maquiado, 
padronizado, aprazível e digerível por 
gostos mais refinados, que inclusive não 
guarda qualquer correspondência com a 
realidade que nos abriga. Isso não é 
progresso! É o mais puro e límpido 
retrocesso. Isso não é erudição! É autofagia 
de riquezas e preciosidades.

Contrapormo-nos a práticas e 
pensamentos como esses significa, 
minimamente, lutarmos por uma cidade que 
continue a ter rostos, vozes sensações, 
sensibilidades, cheiros e humanidades. Uma 
cidade, portanto, mais inclusiva e menos 
excludente, mais diversa e menos 
autoritária, mais aberta à diferença e menos 
preconceituosa, mais popular e menos 
segregadora. Não darmos às costas à 

multiplicidade que nos forma, saber quem 
somos, de onde e do que estamos falando, 
contribui sobremaneira para construirmos 
caminhos alternativos, cujos custos sociais e 
culturais não sejam extremamente 
sacrificantes.

Pergunto-me constantemente: onde 
estão, não apenas os registros, fotos ou 
documentos, mas a visibilidade, o apreço e o 
diferencial a ser dado às lavadeiras que pelas 
manhãs rumavam ao Paraguai com bacias 
cheias de roupas na cabeça? Aos 
campeonatos amadores de futebol que há 
décadas movimentam as periferias como 
único meio de lazer?

Às casas de Umbanda e Candomblé, 
quase sempre ocultadas ou marginalizadas, 
mas muito frequentadas? Às benzedeiras 
que tantos peitos abertos fecharam, 
quebrantos tiraram e impinges curaram? Aos 
verdureiros, leiteiros e padeiros que, de 
bicicleta, deixavam seus produtos 
dependurados na maçaneta da porta de seus 
clientes? Às rezadeiras que há um par de 
anos seguem passando de geração em 
geração a ladainha em latim cantada nos 
festejos que organizam ou frequentam? Às 
novenas e trezenas de santos e padroeiros 
que congregam pessoas das mais diferentes 
idades? Às parteiras que tantos nascimentos 
fizeram? Às filhas de sitiantes que vinham 
para a cidade trabalhar como domésticas e 
babás e nas horas vagas estudavam? Ao 
carnaval de rua que arrastava multidões 
pelos espaços públicos? Sem sombra de 
dúvidas, cada um desses ingredientes 
igualmente compõe a nossa mistura.

O progresso, no modelo que se 
apresenta, tem das suas artimanhas. Chega 
sedutor, de mansinho, com discursos bem 
estratégicos, prometendo-nos mundos e 
fundos, paraísos e recantos dos mais 
floridos. O interessante é que às vezes as 
maravilhas anunciadas são tamanhas, que, 
deslumbrados, esquecemo-nos de que para 
tudo há um preço, seja material ou imaterial, 
seja para ser pago no presente ou no futuro; 
ignoramos o fato de que o necessário 
compartilhamento das benesses e vantagens, 
eventualmente geradas, não é realizado de 
forma democrática, longe disso, é carreado 
para os bolsos de poucos, como as 
experiências, lamentavelmente, têm nos 
revelado.

Não se trata de uma aversão às 
mudanças, uma guerra contra o progresso, 
ou um apego caprichoso e saudosista ao 
passado, mas de uma preocupação essencial 
com a pluralidade de elementos que dizem 
muito a nosso respeito e que não podem se 
transformar em mera nostalgia, em lenda, ou 
pior, cair, em razão do abandono e da baixa 
valorização, na vala da indiferença. Muito 
melhor do que só pertencer à memória ou só 
ficar na saudade é tirar nossas miudezas do 
anonimato, é libertá-las da mordaça que as 
silencia, é preservá-las e desfrutá-las com 
responsabilidade.

Deixa o galo cacarejar!!!

José Ricardo Menacho, Professor do Curso 
de Direito (UNEMAT/Cáceres),
Autor do Livro “O Plural do Diverso”, ed. 
Novo Século.
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No mundo em que vivemos, a ganância 
tende a crescer no coração dos homens. É 
uma tentação constante para a vida de todos 
nós
 
“Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo 
de ganância, porque, mesmo que alguém 
tenha muitas coisas, a vida de um homem 
não consiste na abundância de bens” 
(Lucas 14, 15).

A advertência de Jesus é para falar 
diretamente ao nosso coração, porque a 
ganância é uma tentação, para pobres, para 
ricos, para todos nós. Ela, na verdade, cega 
os nossos olhos, nossa visão de vida e nos 
mantêm direcionados apenas para um lado: 
ganhar, obter lucros, vantagens, acumular 
bens e assim por diante.

No mundo em que vivemos, tão 
capitalista, consumista e voltado para os 
bens materiais, a ganância tende a crescer 
no coração dos homens. É uma tentação 
constante para a vida de todos nós. Muito 
cuidado, porque a ganância tira da nossa 
vida o foco do essencial. Mas, o que é 
essencial para a nossa vida? O amor, a 
caridade, viver os mandamentos, ter Deus 
como meta da nossa vida. Porque tudo mais 
torna-se secundário, quando aquilo que 
move a nossa vida é somente lucrar, ganhar, 
enriquecer e obter.

Seja uma pessoa realmente 
batalhadora, cresça cada vez mais na sua 
vida, naquilo que você faz, naquilo que você 
empreende, dê o melhor de você! Mas não 
gaste a sua vida, suas energias e capacidade 
de fazer tantas coisas, simplesmente, focado 
em uma única: ganhar dinheiro, tornar-se 
ambicioso e avarento.

Não! Primeiro, porque isso nos 
empobrece, porque muitas pessoas que se 
enriquecem de bens materiais, são 
empobrecidas nas virtudes. Isso faz de você 
uma pessoa orgulhosa, soberba, que fecha 
os olhos para as necessidades dos outros. 
Deus semeou em nosso coração a semente 
da humildade. 

C o m  e l a  v a m o s  l o n g e ,  
conquistamos muito e, sobretudo, as 
virtudes da alma que são as maiores 
riquezas que nós podemos deixar.

Por outro lado, é importante escutar 
o que Jesus está dizendo, porque a nossa 
vida não consiste nos bens que temos. Às 
vezes, a pessoa gasta tudo que tem na vida 
para construir uma bela casa, para juntar 
isso e tantas outras coisas, e no outro dia, 
essa pessoa parte (falece). 

E o que levamos desta vida? Só 
levamos desta vida a boa semente que 
plantamos, as virtudes que cultivamos. Só 
vamos levar daqui o amor que semeamos, 
que vivenciamos e colocamos em prática!

Se o nosso coração tem alguma 
tendência a ser ganancioso, que seja para 
amar, para fazer o bem, para trabalhar de 
forma justa e honesta, mas sem vivermos de 
extrapolações nesta vida. 

Sua família e sua casa, precisam 
muito mais de você, amando, cuidando, 
dando atenção, do que ter você se 
desgastando, ficando impaciente, nervoso, 
trabalhando sem parar e não tendo amor 
para dar aos seus. Isso vale também para 
todas as outras áreas da vida.

Que o pouco ou muito que você 
ganhar, seja fruto do seu trabalho e não da 
sua ganância!

Deus abençoe você!

**********************
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.

A ganância nos afasta dos caminhos de Deus Deixa o galo cacarejar!!!

José Ricardo Menacho
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Urbanístico e Paisagístico de 
Cáceres, o Iphan não adotou 
quaisquer medidas efetivas para 
promover sua conservação. 
“ R e s t a ,  s e m  d ú v i d a ,  
caracterizada a omissão da 
autarquia federal uma vez que 
não obstante conhecedora da 
situação precária de conservação 
do bem, do risco de deterioração e 
da possibilidade de causar danos 
à vizinhança e aos transeuntes, 
não adotou medidas para 
proteção do imóvel e de seu 
significado para o patrimônio 
cultural brasileiro.

Não se pode admitir como 
circunstância exculpante o fato 
de o Iphan não conseguir 
individualizar quem era o 
responsável pela “Casa Pinho”, já 
que, como alhures frisado, é sua 
atribuição legal a tomada de 
providências que se considerem 
urgentes em situações de 
gravidade como é a do imóvel em 
questão”, enfatiza o procurador 
da República, Thiago Bueno no 
documento.

ediante a decisão da MJustiça Federal, o 
Iphan tem o prazo de 

30 dias, sob pena de multa diária 
de R$ 1 mil em caso de 
descumprimento, para adotar as 
medidas de conservação e 
manutenção da “Casa Pinho”, 
localizada na Rua General 
Osório, esquina com a Seis de 
Outubro, nº 432, Centro de 
Cáceres.

O pedido do procurador 
Thiago Bueno foi realizado com 
base nas informações colhidas 
durante a realização do Inquérito 
C i v i l  P ú b l i c o  n º  
1.20.001.000368/2011-81, que 
tramita na Procuradoria da 
República no município de 
C á c e r e s .  O  R e l a t ó r i o  
Circunstanciado, que compõe o 
I n q u é r i t o ,  r e a l i z a d o  p o r  
servidores pertencentes ao 
Juizado Volante Ambiental, 
apontou que a “Casa Pinho” 

estava abandonada e sendo 
utilizada como depósito de lixo, 
p o n t o  d e  u s u á r i o s  d e  
entorpecentes e, também, como 
ponto de apoio para a realização 
de furtos em residências da 
região.

O Iphan foi oficiado pelo 
Ministério Público Federal, sob o 
estado em que o imóvel se 
encontrava, bem como as 
p rov idênc i a s  que  s e r i am 
necessárias para sua manutenção 
e limpeza. Além disso, apontou 
que não conseguiu contactar o 
proprietário do imóvel devido a 
dificuldade de identificá-lo, já 
que o prédio passava por 
processo de inventário com 
participação de 13 herdeiros.

De acordo com o MPF, 
ficou evidente pelo conjunto dos 
autos que, embora tivesse 
conhecimento da situação 
precária do imóvel situado no 
C o n j u n t o  A r q u i t e t ô n i c o ,  

a desobstrução das calçadas em 
favor aos pedestres e também 
fazer cumprir o Código de 
Postura do Município.

A fiscalização teve início 
pela Rua General Osório, onde os 
comerciantes foram notificados, 
na quinta-feira a equipe esteve na 
R u a  P a d r e  C a s s e m i r o ,  
averiguando e orientando e 
autuando os comerciantes que 
estavam usando irregularmente 
as calçadas.

O projeto atenderá todas 
as ruas comerciais da cidade na 
área central e até o final do mês 
será apresentado um balanço 
parcial do trabalho realizado.

 Ministério Público OEstadual em Cáceres, 
instaurou inquérito civil 

visando a averiguação do uso 
irregular das calçadas pelos 
comerc ian tes ,  bem como 
verificar se há omissão da 
administração pública.

O Projeto "Calçada 
Livre", desenvolvido pelo MPE, 
teve início essa semana e conta 
com a parceria da Policia Militar, 
Coordenação Municipal de 
Transito e Secretária de Obras de 
Cáceres no tocante ao Código de 
Postura. A promotora Drª Liane 
Amélia Chaves, responsável pelo 
projeto, explicou que a ação visa 

Corrupção e Prestação de Contas 
Eleitoral. 

N o  E v e n t o  d e  

A l u n o s  d e   e s c o l a s
estaduais que já tiverem feito 
inscrições nestes respectivos 
cursos para o vestibular poderão 
ganhar uma das 30 entradas 
gratuitas distribuídas para este 
público. 

Mais informações podem 
s e r  o b t i d a s  n o  s i t e  
www.fapan.edu.br ou com os 
c o o r d e n a d o r e s  
administracao@fapan.edu.br; 
contabeis@fapan.edu.br;  e 
si@fapan.edu.br

administração, com coordenação 
do prof. Dirceu Siqueira, Falar 
e m  P ú b l i c o  e  C o m é r c i o  
eletrônico são os temas mais 
procurados.  Já evento de 
Sistemas de Informação, Startups 
e formatação de trabalhos 
acadêmicos, tem liderado as 
procuras. 
Todos os eventos de registro 
científico e além das palestras 
poderão ser  apresentados 
banners. O certificado será 30 
horas. 

os dias 26, 27 e 28/10 a NFaculdade do Pantanal 
realizará o 6º  Encontro

de Administradores,  o 3º  
Congresso de Ciências Contábeis 
e o 6º Congresso de Sistemas de 
Informação. Nestes três dias o 
acadêmico e a comunidade 
externa poderão escolher dentre 
as 24 palestras e mini cursos 
oferecidos. A FAPAN reafirma 
seu compromisso em oferecer 
conhecimento para a comunidade 
a c a d ê m i c a ,  b e m  c o m o  
proporcionar a profissionais da 
área capacitação e treinamento. 

Para a prof. Cláudia 
Ribeiro, coordenadora do curso 
de contábeis "as palestras e mini 
cursos foram escolhidos para 
satisfazer os profissionais que já 
estão no mercado de trabalho e 
também os acadêmicos que estão 
construindo sua formação". No 

evento de contábeis terão 
p a l e s t r a s  r e l a c i o n a d a s  a  
Transparência e Combate a 

EVENTO CIENTIFICO

FAPAN realiza Encontro de Administradores e Congresso
de Ciências Contábeis e Sistema de Informação em Cáceres
Assessoria

FAPAN realiza 6º  de Administradores, o 3º Congresso de Encontro
Ciências Contábeis e o 6º Congresso de Sistemas de Informação

Foto: FAPAN
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e limpe imóvel histórico em Cáceres
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Procurador da República em Cáceres, Thiago Augusto Bueno

AÇÃO

Projeto Calçada Livre, desenvolvido pelo MPE,
visa adequar a ocupação do espaço público

Da Redação

Equipe do MPE e parceiros visitam os estabelecimentos comerciais na cidade

Foto: MPE Cáceres
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objetivo mais político de 
aproximar as instituições e 
promover o alinhamento das 
ideias. 

E m  u m  s e g u n d o  
momento, a equipe da Sema 
l e v a n t a r á  a s  d e m a n d a s  
prioritárias das unidades de 
conservação para traçar um plano 
da parceria. Pela proximidade 
com o campus de Cáceres, o 
Parque Estadual Serra de Ricardo 
Franco, localizado em Vila Bela 
da Santíssima Trindade, será o 
pioneiro nesta parceria. 

“Temos que aproveitar 
todo o potencial da universidade 
na geração de conhecimento para 
subsidiar as necessidades de 
produtos técnicos da Sema. 

É o Estado ajudando o 
Estado, isso tem uma importância 
inquestionável”. Carlos Kato 
avalia que este é o começo de um 
trabalho em conjunto que pode se 
estender para várias frentes, entre 
elas, a pasta da educação 
ambiental, já que a instituição 
oferece mestrado e doutorado na 
área de agroecologia.

O diretor do campus da 

ma parceria entre a USecretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema-

MT) e a Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) 
permitirá que professores, 
pesquisadores e estudantes 
participem da elaboração de 
planos de manejo das unidades de 
conservação es taduais .  A 

proposta é inserir a comunidade 
acadêmica na realização dos 
trabalhos necessários para 
inventariar e monitorar a 
biodiversidade dessas áreas 
protegidas.

O secretário de Gestão 
Ambiental, Carlos Kato, explicou 
que a reunião, realizada na tarde 
de terça-feira (18.10), teve 

nas adjacências da unidade de 
conservação, no sentido de 
conhecer, respeitar e conservar, 
que é trabalho da educação 
ambiental”.

Também participaram da 
reunião a superintendente de 
Biodiversidade da Sema, Fátima 
Sonoda; a coordenadora de 
Unidades de Conservação (UC) 
da Sema, Paula Andrade; a 
gerente  de Regular ização 
Fundiária de UC, Simoni Ziober; 
e os professores doutores da 
Unemat, Samuel Silva, Solange 
Castrillon, e Carolina Joana Silva 
Nogueira.  

Unemat de Cáceres, Antônio 
Francisco Malheiros, frisa que a 
p a r c e r i a  p r o p i c i a r á  à  
universidade servir a Sema, no 
bom sentido da palavra, ao 
realizar um trabalho de produção 
de conhecimento sobre a 
realidade da biodiversidade do 
Estado, por meio de planos de 
manejo,  monitoramento e 
inventários de fauna e flora.

Também vai fortalecer as 
l i n h a s  d e  p e s q u i s a  e  
conhecimento no estado. “Além 
disso, no caso de Vila Bela, temos 
como ponto importante a 
conservação da cultura dos povos 

 Universidade do Estado Ad e  M a t o  G r o s s o  
participou de palestras 

com estudantes de  escolas
públicas de Mirassol D´Oeste 
promovidas pelo Rotary Clube 
daquela cidade com intuito de 
apresentar a instituição, seus 
cursos e formas de ingresso para 

estudantes que estão concluindo 
o ensino médio. A ação foi 
realizada na noite desta quinta-
feira (20) e reuniu centenas de 
estudantes.

O pró-reitor de Assuntos 
Estudantis, professor Anderson 
Marques do Amaral, é quem 
esteve no evento e destaca a 

importância da ação a fim de que 
os jovens, público alvo das 
universidades e instituições de 
ensino superior, possam conhecer 
um pouco mais da estrutura e 
cursos e assim decidir o futuro 
profissional.

“Todas as vezes que 
temos a  oportunidade de 
apresentar sobre a Unemat para 
jovens, percebemos o quanto 
podemos contribuir para a 
formação dos nossos estudantes.

Muitos não sabem que 
somos uma universidade pública, 
que além de assegurar um ensino 
de qualidade de forma gratuita, 
com interface com a extensão e 
pesquisa, ainda nos preocupamos 
em dar assistência aos nossos 
acadêmicos, oferecendo  seguro
de vida e acidentes pessoais, 
bolsas e auxílios em diferentes 
modalidades”, ressalta o pró-
reitor.

A ação do Rotary Clube 
de Mirassol D´Oeste com 
estudantes do ensino médio vem 
sendo realizada pelo quinto ano 
consecutivo e além da Unemat 
também abre oportunidade para 
instituições particulares da região 
apresentarem seus cursos. 
Pa r t i c ipa ram da  pa l e s t r a  
estudantes das escolas estaduais: 
Benedito Cesário da Cruz, Padre 
Anchieta e Padre Tiago. 

capital para serem atendidos.
D r.  L e o n a r d o  v e m  

lutando pelos direitos dos 
usuários de Cáceres e região. 

Em outras oportunidades, 
ele levantou a discussão, e, em 
maio deste ano conseguiu que o 
laboratório de análises clínicas 
São Matheus, localizado dentro 
do São Luiz começasse a atender 
o MT Saúde, com serviços de 
análises clínicas. “Essa conquista 
va i  min imiza r  pa r t e  dos  
problemas, uma vez que Cáceres 
será o pólo de atendimento da 
região. 

O São Luiz vai funcionar 
como uma central, os moradores, 
tendo em vista que, em toda a 
região, são mais de seis mil 
usuários do MT saúde”, disse o 
deputado. 

ais uma conquista aos Musuários do MT Saúde. 
O Hospital São Luiz de 

C á c e r e s  p a s s a r á  a  f a z e r  
atendimentos médicos, aos 
servidores que possuem o plano.
 A pedido do deputado Dr. 
Leonardo (PSD), o diretor da 
unidade, Mário Kaoru se reuniu 
com a presidente em substituição, 
Lucia Gonçalves e o assessor 
técnico do MT Saúde, Max Leão.

Acontece que os usuários 
de Cáceres e região, não 
conseguem ter acesso ao plano, 
por falta de médicos e hospitais 
conveniados. Agora, graças a 
articulação do deputado, junto ao 
órgão, dentro de alguns dias, o 
H o s p i t a l  S ã o  L u i z  s e r á  
credenciado e os usuários do MT 
Saúde não precisarão mais vir a 

PARCERIA

Sema e Unemat firmam parceria inédita
para elaboração de planos de manejo

Rose Domingues  
Foto: Rose Domingues

A proposta é avançar na implementação das unidades de conservação estaduais

FUTURO

Unemat participa de palestra para
estudantes em Mirassol D´Oeste

Lygia Lima

 
Foto: Silvio Anzolin - Rotay Clube Mirassol D´Oeste

SAÚDE

Deputado Dr. Leonardo articula e Hospital
São Luiz atenderá usuários do MT Saúde

Lis Ramalho

O pró-reitor de Assuntos Estudantis, professor Anderson Marques do Amaral esteve no evento

 
Foto: Arquivo

Deputado Dr. Leonardo articula e hospital São Luiz passa a atender MT Saúde
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 Secretaria de Estado de Meio AAmbiente (Sema-MT), por meio do 
projeto MT Pró-Catador, abre 

processo seletivo para contração de seis 
catadores de materiais reutilizáveis e 
recicláveis nos municípios de Cuiabá, 
Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis, 
Tangará da Serra e Sinop.

Conforme o gerente de gestão de 
Resíduos Sólidos da Sema,   Ricardo
Carneiro, será selecionado apenas um 
catador por polo para ocupar o cargo de 
agente de desenvolvimento econômico 
solidário. O contrato começa a partir de 1º de 
dezembro deste ano e terá a duração de 11 
meses. A remuneração é de R$ 1.320.

O processo seletivo será realizado 
pela empresa Mariana Assistência 
Empresarial, contratada pelo projeto. 

As entrevistas iniciarão na 
próxima segunda-feira (24.10), das 8h às 
12h, na sede da Sema, localizada na Av. das 
Palmeiras, nº 889, em Sinop. Os interessados 
nas  para o polo de Cuiabá e Várzea vagas
Grande devem comparecer entre as 8h e 12h, 
do dia 28 de outubro, no auditório do Parque 
Estadual Massairo Okamura, situado na Av. 
do CPA.

Já os catadores de Rondonópolis e 
municípios adjacentes precisam ir, no 
mesmo horário, no dia 31 de outubro, até o 
Centro de Referência de Assistência Social 
(CRAS) Luz D'Yara, localizado na Av. 
Emanuel Pinheiro, nº 2.837. Na região de 
Tangará da Serra, a seletiva também será das 
8h às 12h, no dia 4 de novembro, na sede da 
Sema, na Rua São Paulo, nº 187, Bairro 
Centro. 

Os catadores de Cáceres ou 
cidades vizinhas devem procurar a sede do 
órgão ambiental, situada na Av. Talha Mares, 
nº 449, Bairro Vila Mariana. O horário é o 
mesmo cita nos demais processos seletivos.

Para o gerente da Sema, esta 
contratação é importante porque os 

selecionados ajudarão na mobilização dos 
catadores em cada região, com o objetivo de 
fortalecer a política de resíduo sólido no 
estado.  “O catador viajará para as cidades do 
território para fazer a sensibilização de 
catadores em cada região, identificando 
associações, cooperativas e grupos de 
pessoas que trabalham de forma organizada, 
ou pretendem, para associar-se a  
cooperativas já existentes ou criar novas 
cooperativas”.
Requisitos - Os candidatos às vagas 
precisam portar os seguintes documentos: 
RG, CPF, Carteira de Trabalho e 
comprovante de endereço. Também devem 

ser alfabetizados, ter experiência como 
catador de materiais recicláveis e não ter 
nenhum outro vínculo empregatício, além de 
ser brasileiro ou naturalizado, ter 
disponibilidade para viajar para as regiões 
polos do seu município, ser pró-ativo e 
dinâmico.
MT Pró-Catador - Com investimentos de 
R$ 2,7 milhões do Governo Federal, a Sema 
tem o desafio de fazer a inclusão social de 1,5 
mil catadores de lixo das cinco principais 
regiões do estado: Cuiabá, Cáceres, 
Rondonópolis, Tangará da Serra e Sinop. 
 A proposta é readequar os espaços 
que hoje servem como 'lixões', capacitar e 

promover a inclusão social das famílias. O 
projeto é um convênio com a Secretaria 
Nacional de Economia Solidária, órgão do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), e 

tem apoio das secretarias de Estado de 
Trabalho e Assistência Social (Setas-MT), de 
Saúde (SES-MT) e de Educação, Esporte e 
Lazer (Seduc-MT).

 Conselho Nacional de Trânsito O(Contran) aprovou, nessa quarta-
feira (19), três novas resoluções que 

regulamentam autuações para som 
automotivo, transporte coletivo de 
passageiros e requisitos de segurança para 
veículos que transportam presos.  

A norma nº 624 determina a 
autuação do condutor que for pego com som 
automotivo audível pelo lado externo do 
veículo, com volume ou frequência que 
perturbe o sossego público, em vias terrestres 
de circulação.

Nesse caso, o agente de trânsito 
deverá registrar, no campo de observações do 
auto de infração, a forma de constatação do 
fato. A ação será considerada grave e 
acrescida de mais cinco pontos na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), conforme 
estabelece o art. 228 do Código de Trânsito 
Brasileiro.

A medida faz exceção a ruídos 
produzidos  por  buzinas ,  a larmes,  
sinalizadores de marcha a ré, sirenes pelo 
motor e demais componentes obrigatórios do 
próprio veículo.
Também não estão incluídos na decisão, os 
veículos prestadores de serviço com emissão 
sonora de publicidade, divulgação, 
entretenimento e comunicação, desde que 

estejam autorizados por órgão ou entidade 
competente, além de veículos de competição 
e os de entretenimento público, que estejam 
permitidos a utilizar o som específico em 
locais apropriados ou de apresentação 
e s t a b e l e c i d o s  p e l a s  a u t o r i d a d e s  
competentes.
Transporte coletivo de passageiros  - 
Todos os veículos rodoviários para 
transporte coletivo de passageiros, 
fabricados em qualquer ano, devem obedecer 
aos limites máximos de peso bruto total 
(PBT), bem como o peso bruto transmitido 
por eixo nas superfícies das vias públicas 
estabelecidos na Resolução nº 210, de 13 de 
novembro de 2006. A nova medida 
(Resolução de n.º 625) ficará  em vigor 
enquanto a decisão judicial produzir efeitos.

A medida visa atender a decisão 
judicial que determinou que fosse excluída a 
ressalva feita pelo art. 2-A da Resolução 
Contran nº 210, de 13 de novembro de 2006, 
com redação dada pela Resolução 
CONTRAN nº 502, de 23 de setembro de 
2014, de aumento de peso apenas para 
veículos fabricados a partir de 1° de janeiro 
de 2012. 

Dessa forma, a previsão deverá ser 
estendida a todos os veículos, sem exceção.
Transporte de presos - Já a Resolução nº 

626 estabelece requisitos de segurança para 
veículos de transporte de presos, conforme 
previsto pela Política Nacional de Trânsito. 
O objetivo é a adequação do veículo para 
transporte de presos considerando a função, 
o meio ambiente e o trânsito. Além disso, a 
medida regulamenta os procedimentos 
adotados pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Detran) para homologação de 
veículos junto ao Registro Nacional de 
Veículos Automotores (Renavam).

A determinação prevê, ainda, que 
os veículos fabricados e transformados para 
transporte de presos deverão obter o 
Certificado de Adequação à Legislação de 
Trânsito (CAT) e poderão utilizar luz 
vermelha intermitente e dispositivo de 
alarme sonoro somente quando houver 
prioridade de trânsito e de livre circulação, 
estacionamento e parada, e em efetiva 
prestação de serviço de urgência que os 
caracterizem como veículos de emergência.

A exceção será o transporte 
provisório e precário, por motivo de força 
maior, de suspeitos de cometimento de crime 
em compartimento de carga de viaturas 
policiais. Fica proibido o transporte em 
compartimento de proporções reduzidas, 
com ventilação deficiente ou ausência de 
luminosidade.

ma força-tarefa do Projeto Alta Tensão, Udesenvolvido pela Coordenadoria 
Nacional de Combate às Fraudes nas 

Relações de Trabalho do Ministério Público do 
Trabalho (Conafret/MPT), esteve em Cuiabá 
dos dias 3 a 7 de outubro para inspecionar 
empresas que prestam serviços para a Energisa, 
concessionária responsável pela distribuição de 
energia elétrica em Mato Grosso. O objetivo do 
projeto, de âmbito nacional, é combater a 
precarização das condições de trabalho 
decorrente da terceirização ilícita no setor.

Os procuradores do Trabalho 
Vanessa Patriota da Fonseca e Pacífico Luz 
Rocha, respectivamente gerente e vice-gerente 
do Al ta  Tensão,  acompanhados  dos  
procuradores do Trabalho Maria Nely Bezerra 
de Oliveira, da PTM de Barreiras/BA, e Rafael 
Mondego Figueiredo, ressaltaram que as 
informações reunidas nos cinco dias de 
operação são suficientes para comprovar 
irregularidades na terceirização promovida pela 
Energisa, seja pela transferência de atividades 
finalísticas a outras empresas, seja em razão da 
presença dos pressupostos da relação de 
emprego no tratamento da Energisa com os 
terceirizados.

De acordo com a Súmula 331 do 
Tribunal Superior do Trabalho (TST), é proibida 
a transferência a terceiros de atividade na qual a 
empresa tomadora seja comprovadamente 
especializada. Também se considera ilegal a 
terceirização de serviços ligados à atividade-
meio, quando há ocorrência de subordinação 
direta e pessoalidade com a tomadora.

Segundo o MPT, sendo a distribuição 
de energia elétrica a principal atividade da 
concessionária, não é possível admitir que ela 
conte, somente na Região Metropolitana de 
Cuiabá, com 50% do quadro de eletricistas 
terceirizado. Nos demais municípios do Estado, 
esse percentual é de 40%. "Uma empresa do 
ramo da Energisa não precisa apenas de postes e 
fios, mas, principalmente, de eletricistas”, 
pontua o procurador Rafael Mondego.

Os integrantes da força-tarefa 
concederam prazo de 30 dias para a empresa se 
manifestar sobre a assinatura de um Termo de 
Ajuste de Conduta (TAC). Caso se recuse a 
firmar o acordo, o MPT tomará as medidas 
judiciais cabíveis para a regularização da 
situação. Uma das cláusulas do termo proposto 
prevê a obrigação da Energisa registrar 
diretamente como empregados, em 180 dias, 
todos os trabalhadores que prestam serviços 
inerentes à sua atividade-fim, bem como aqueles 
ligados à atividade-meio, em que estejam 
presentes os pressupostos da subordinação e 
pessoalidade.

Em todas as empresas visitadas - 
Endicon, Engelétrica Assessoria, M.S.T. 
Serviços Elétricos Ltda. EPP, I.M. Martins 
Empreiteira Ltda. EPP, Atual Terceirização e 
Serviços Elétricos Ltda. e RM Construções 
Elétricas, Transporte e Logística Ltda. -, os 
procuradores verificaram que a Energisa faz o 
controle diário da jornada de trabalho dos 
terceirizados por smartphones, tablets ou rádio, 
e emana todas as ordens de serviços, mantendo 
um controle rígido da prestação laboral, desde o 
treinamento até o desl igamento dos 
empregados.

Por meio de entrevistas com os 
trabalhadores e gestores, foi constatado ainda 
que, apesar de exercerem as mesmas funções, há 
uma diferença salarial gritante entre os 

eletricistas das empresas terceirizadas e os da 
tomadora dos serviços, o que desrespeita o 
princípio da isonomia e da não discriminação.

Em alguns casos, o salário pago pelas 
terceirizadas chega a ser 34% menor que o pago 
pela Energisa a profissionais que desempenham 
idênticas funções. Um dos trabalhadores 
entrevistados declarou que o pai, eletricista 
contratado da concessionária, recebe, além de 
um salário maior, vale alimentação e vale 
refeição mais vantajosos, mesmo realizando as 
mesmas atividades que o filho, empregado de 
empresa interposta.
Há diferença na concessão de outros benefícios. 
A Energisa fornece plano de saúde para 
empregados e seus dependentes, com custeio 
integral, enquanto os empregados de algumas 
terceirizadas sequer têm o direito ao custeio 
parcial. As condições de trabalho também são 
mais precárias. Os veículos da Endicon, por 
exemplo, não possuem ar condicionado, 
enquanto que os carros utilizados pelos 
funcionários da Energisa são mais novos e com 
climatização.
Terceirização é sinônimo de precarização - 
Seja na atividade-fim ou na atividade-meio, a 
legislação proíbe a utilização da terceirização 
como pretexto para fornecimento de mão de 
obra barata por empresa interposta com o 
objetivo de reduzir gastos às custas do 
trabalhador.
  Quando surgiu, foi justificada pela 
possibilidade das empresas contratadas, 
especializadas nos serviços transferidos, terem 
melhores condições técnicas e gerenciais de 
executá-los, agregando qualidade ao produto 
final e, como consequência, reduzindo o rol de 
atividades a cargo da empresa contratante. Esta, 
por sua vez, poderia especializar-se na sua 
atividade-fim e tornar o processo de produção 
mais eficiente.

Infelizmente, explica o procurador 
do Trabalho Rafael Mondego, a pretexto da 
utilização da terceirização como uma moderna 
ferramenta de gestão empresarial, muitas 
empresas passaram a vê-la como oportunidade 
de fraudar relações de trabalho. "No caso 
específico do setor elétrico, o que tem sido 
terceirizado faz claramente parte da atividade 
principal das empresas, ou seja, o argumento 
geralmente utilizado para justificar a 
terceirização não se aplica".

Nesse cenário, além dos problemas 
relativos a salários, jornada de trabalho, 
ergonomia e organização sindical, destaca-se o 
número de mortes por acidentes de trabalho de 
empregados de empresas terceirizadas em 
comparação aos trabalhadores dos quadros 
próprios das empresas. Dados divulgados pelo 
Dieese no ano passado revelam que de dez 
acidentes de trabalho no Brasil, em média oito 
acontecem com funcionários terceirizados. No 
setor elétrico, essa realidade chega a ser ainda 
pior, por se tratar de atividade reconhecidamente 
perigosa, que envolve risco de vida, e que é 
realizada, muitas vezes, por trabalhadores não 
capacitados.
Outras irregularidades - Durante a força-
tarefa foram constatadas outras irregularidades 
relacionadas ao meio ambiente de trabalho dos 
terceirizados. Tais informações poderão ensejar 
a instauração de novos inquéritos no MPT ou 
mesmo a instrução de outros já em andamento, e 
servirão como prova dos efeitos maléficos da 
precariedade decorrente da terceirização 
conduzida pela Energisa.

Processo seletivo da SEMA para contratação de catadores
tem vaga para Cáceres e mais 5 cidades de Mato Grosso

VAGAS

Fernanda Nazário  
Foto: SEMA MT

MULTA

Contran aprovou resolução que autua
condutor com som alto dentro do carro
Portal Brasil

FRAUDE

Força-tarefa constata irregularidades nas
terceirizações da Energisa em Mato Grosso
Assessoria

O contrato terá a duração de 11 meses, com salário de R$ 1.320

. O contrato começa a partir de 1º de dezembro deste ano e terá a duração de 11 meses. A remuneração é de R$ 1.320
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3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da Comarca de Cáceres/MT.  Faz 
saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato 
Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de 
circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da 
competência territorial do Tabelionato, ou ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).  
                                                                                                                   RESPONSÁVEIS: 
ADILSON FRANCISCO DO SANTOS (CPF Nº 567.635.811-49) ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167231 – 20/10/2016 – Nº TIT 
00627701 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: AUTO CENTER SATURNO LTDA ME – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; 
ANDRE LUIZ DO COUTO (CPF Nº 318.463.001-34) R. RIACHUELO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167126 – 19/10/2016 – 
Nº TIT 052841002 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; B. P. R. LAJES E 
CONSTRUCOES LTDA (CNPJ Nº 03.056.813/0001-91) R VENCESLAU BRAZ SN CX POSTAL 220 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 166655 – 
10/10/2016 – Nº TIT 2011003753 – APRES CREA CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO – CEDENTE: CREA CONSELHO REGIONAL DE 
ENGENHARIA E AGRO – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; BARBOSA DA SILVEIRA E SILVEIRA (CNPJ Nº 13.498.194/0001-49) ROD BR 174 KM 9 A 
ESQUERDA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167221 – 20/10/2016 – Nº TIT NFE1355090 – APRES ITAU 
UNIBANCO SA – CEDENTE: ACOFER INDUSTRIA E COM LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; COOPERATIVA CRIADORES DE JACARE DO 
PANTA (CNPJ Nº 36.966.380/0001-60) AV TANNERY SN DISTR INDUSTRIAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167118 – 18/10/2016 – Nº TIT 
905/2 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: IMPACTO FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; 
DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTINS L (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA PIRAPUTANGA SN ESTANCIA S AO JORGE - CACERES MT - 
CEP 78200000 – PROTOCOLO 167212 – 20/10/2016 – Nº TIT 55451 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: B R HIGIENIZACAO PROFISSIONAL – 
ITEM J DA TABELA D CUSTAS; EULA SEVERINA DOS SANTOS CUNHA (CPF Nº 111.692.571-00) RUA C 71 - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 167155 – 19/10/2016 – Nº TIT 2436002 – APRES BANCO SANTANDER SA – CEDENTE: NUTRICAO BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS 
EI – ITEM A DA TABELA D CUSTAS; JEAN BELOTI (CPF Nº 809.579.941-68) RUA SAO PEDRO - BAIRRO CAVALHADA - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 167096 – 18/10/2016 – Nº TIT 1400103 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CLEBER KOJI DE SA – ITEM B DA TABELA D 
CUSTAS; MARIELLA MALDONADO DE BARROS (CPF Nº 630.781.471-34) FAZENDA CATARINENSE 001 - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 167119 – 18/10/2016 – Nº TIT I0000056606 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: FAZENDA MORRO VERMELHO LIMITADA – 
ITEM I DA TABELA D CUSTAS; MAURO CHAVES DE SOUZA (CPF Nº 030.937.821-47) RECANTO PARAISO GRACES - CACERES MT - CEP 78200000 – 
PROTOCOLO 167172 – 19/10/2016 – Nº TIT 204420163 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE: EDER DE OLIVEIRA CABRAL ME – ITEM C DA 
TABELA D CUSTAS; NAYARA SALDANHA DA SILVA (CPF Nº 019.917.201-30) RUA A QD 01 LT 01 01 - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 
167188 – 19/10/2016 – Nº TIT 43111 – APRES C.C.LA.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM A DA 
TABELA D CUSTAS; RAIANE SIONEIA DE SOUZA CORDEIRO (CPF Nº 011.574.151-80) ASSENTAMENTO RANCHO DA SAUDADE BR 070 - CACERES 
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167085 – 17/10/2016 – Nº TIT 41452 – APRES C.C.LA.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE 
OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; RENATO LUIZ CUSTODIO ME (CNPJ Nº 20.308.263/0001-70) AV PRINCIPAL SN DIS. 
CARAMULHO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 167198 – 19/10/2016 – Nº TIT 2842934 – APRES C.C.LA.A. OURO VERDE DE MATO 
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Jornal

Globo Esporte

Na primeira semana, 
acontecem as disputas das 
modalidades individuais e na 
segunda semana as disputas das 
modal idades colet ivas .  O 
atletismo ficou de fora pelo atraso 
nas obras do COT UFMT, que 

deveria ter ficado pronto em 
2014. O evento contará com 17 
praças esportivas, como a 
Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), o Ginásio Dom 
Aquino e o Ginásio Poliesportivo 
Professor Aecim Tocantins.

chamado em francês o troféu, é 
oferecido desde 1956 ao melhor 
jogador do ano. Até 1994, 
somente europeus que atuavam 
no continente eram elegíveis 
pelos votos de jornalistas 
escolhidos pela revista – antes 
exclusivamente europeus, agora 
também com representantes dos 
outros continentes. A partir de 
1995, todos puderam ganhar o 
prêmio. Em 2010, a premiação se 
juntou a da Fifa, existente desde 
1991.

s  t r i n t a  j o g a d o r e s  Oindicados para a Bola de 
Ouro de 2016 serão 

conhecidos na próxima segunda-
feira, anunciou nesta sexta a 
revista “France Football”, que 
volta a ter controle total sobre a 
premiação, depois de uma 
parceria de seis anos com a Fifa.

Os nomes dos atletas 
serão divulgados aos poucos, por 
ordem alfabética, ao longo do dia, 
de 8h30 às 18h30 no horário local 
(4h30 e 14h30 de Brasília) em 
redes sociais e nos sites da revista 
e do jornal “L'Équipe”, que faz 
parte do mesmo grupo de mídia.

O fim da parceria com a 
Fifa resultou em várias mudanças 
no formato da premiação, criada 
em 1956 pela France Football. A 
partir de 2010, a entidade tinha 
incluído no corpo eleitoral 
técnicos e capitães das seleções 
nacionais, mas a revista preferiu 
voltar ao formato original, apenas 
com jornalistas.

O nome do vencedor será 
divulgado no fim do ano, ao 
contrário das últimas edições, 
quando a cerimônia organizada 
pela Fifa acontecia em janeiro, 
em Zurique. 

A data ainda não foi 

informada. A “France Football” 
também acabou com a ideia de 
divulgar o nome de três finalistas, 
mantendo apenas a primeira lista 
de 30 indicados.

Lionel Messi e Cristiano 
Ronaldo dividiram os últimos 
oito prêmios: cinco para o 
argentino e três para o português, 
grande favorito da edição deste 
ano por ter vencido a Liga dos 
Campeões com o Real Madrid e a 
Eurocopa com Portugal.

O "Ballon D'or", como é 

Globo Esporte

esforçando que cada gota de suor 
seja no treino ou nos estudos, terá 
um resultado positivo no futuro.

Acredi tem nos teus  
sonhos para sempre se manterem 
motivados - completou Wu. 

As competições do JUBs 
Cuiabá são divididas nas 
m o d a l i d a d e s  b a d m i n t o n ,  
basquete 3x3, judô, corrida de 
rua, natação, vôlei de praia, tênis, 
t ê n i s  d e  m e s a ,  x a d r e z ,  
basquetebol, futsal, handebol e 
voleibol, a edição deste ano traz 
algumas novidades:  JUBs 
Acadêmico, futebol virtual – com 
o jogo Fifa 2016, plataforma PS4 
–, natação paralímpica e tênis de 
mesa paralímpico. 

s Jogos Universitários OBrasileiros (JUBs) terão 
atletas olímpicos e um 

c a m p e ã o  m u n d i a l  c o m o  
padrinhos. 
 A 6 4 ª  e d i ç ã o  s e r á  
disputada em Cuiabá, de 2 a 13 de 
novembro e devem reunir quase 
cinco mil atletas que representam 
o futuro do esporte no país. 
 Felipe Wu, prata na Rio 
2016 no tiro esportivo, Maicon 
Andrade, bronze no taekwondo, 
Henrique Martins, nadador da 
seleção brasileira na Olimpíada e 
o tetra campeão mundial de 
p a r a c a n o a g e m ,  F e r n a n d o  
Fernandes foram os escolhidos e 
estarão junto dos atletas para 

passar suas experiências. 
- O esporte está muito 

conectado com disciplina e 
dedicação, qualidades muito 
importantes aos estudantes. 

Da mesma forma, é de 
suma importância que um atleta 
dedique-se também aos estudos 
visando sua vida pós-carreira 
esportiva - disse Felipe Wu. 
 Atletas dos 26 Estados e 
do Distrito Federal, e de 17 
d i f e r e n t e s  m o d a l i d a d e s  
esportivas, sendo 13 individuais e 
quatro coletivas, estarão em 
Cuiabá. 

- Por mais que seja difícil 
conciliar os estudos com a 
carreira esportiva, continuem se 

Messi é o atual detentor da Bola de Ouro  

Foto: AP

France Football vai divulgar os 30 
indicados à Bola de Ouro na segunda

DATA MARCADA

Fernando Fernandes é tetracampeão mundial de paracanoagem  

Foto: João Paulo Garschagem

Medalhistas olímpicos são 
escolhidos como padrinhos do JUBs

JOGOS UNIVERSITÁRIOS

Evento vai reunir milhares de atletas em Cuiabá entre os dias 2 a 13 de novembro
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By Rosane Michels

A lua em Gêmeos em ótimo aspecto com 
Sol e Mercúrio indicam um dia agradável, 
especialmente junto dos amigos. A vida 
social traz alegrias e prazer. Marte em 

aspecto exato com Plutão em Capricórnio, promove 
as mudanças necessárias em sua carreira e profissão, 
colocando você ao lado de pessoas de poder, 
importantes em sua vida neste momento.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com Sol e Mercúrio, indicando um dia de 
maior envolvimento e alegrias em relação 
às suas finanças. Uma boa notícia pode 

chegar. Marte e Plutão em graus exatos em 
Capricórnio, movimentam seus projetos de médio 
prazo e traz a possibilidade de transformação 
envolvendo viagens ao estrangeiro.

A lua em seu signo faz um ótimo aspecto com o 
Sol e Mercúrio, indicando um dia bastante 
agradável em que você estará aberto e 
receptivo. Marte e Plutão, unidos em grau 

exato em Capricórnio indicam um momento de 
transformação profunda em sua vida material e 
emocional. Um grande projeto, envolvendo uma 
considerável soma de dinheiro pode ser firmado.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto com 
o Sol e Mercúrio, indicando um dia 
emocionalmente equilibrado, com boas 
notícias, especialmente relacionadas ao 

passado. Marte e Plutão em Capricórnio movimentam 
seus relacionamentos trazendo transformações 
profundas em sua maneira de relacionar-se. Fique 
atento a elas e vai se surpreender.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio indicando um dia de 
boas novidades no trabalho. O momento é 
ótimo para começar novos projetos. 

Marte e Plutão, unidos em graus exatos em 
Capricórnio, indicam transformações significativas 
em seus projetos de trabalho e rotina. Um grande 
projeto pode ser aprovado.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio indicando um dia de 
boas notícias em sua carreira e projetos 
profissionais. Uma promoção pode ser 

negociada. Marte e Plutão em graus exatos em 
Capricórnio trazem mudanças profundas em sua 
maneira de amar e necessidade de ser amado. 
Aperceba-se delas.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio, indicando um dia 
de boas notícias relacionadas aos seus 

projetos de trabalho. O dia segue tranquilo e 
agradável. Marte e Plutão em graus exatos em seu 
signo, indicam transformações significativas em 
sua vida. Fique atenta aos sinais do Universo nos 
próximos dias.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio, indicando um dia de 
m o v i m e n t o  p o s i t i v o  n o s  s e u s  

relacionamentos. O momento é ótimo para estar 
com os amigos. Marte e Plutão em graus exatos em 
Capricórnio, indicam um tempo de mudanças 
significativas em suas finanças. Um grande projeto 
pode ser aprovado.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto com 
o Sol e Mercúrio, indicando um dia de 
movimento social agradável e encontro 

com bons amigos. Um contrato pode ser negociado. 
Marte e Plutão, unidos em graus exatos em 
Capricórnio, indicam um dia de transformações 
profundas em suas emoções. Um imóvel pode ser 
comprado ou vendido.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto com 
o Sol e Mercúrio indicando um dia de boas 
novidades relacionadas às suas finanças. 
Um projeto, envolvendo o aumento de seus 

rendimentos, pode ser aprovado. Marte e Plutão, 
unidos em graus exatos em Capricórnio, indicam 
mudanças significativas em sua vida. Um novo 
contrato pode ser assinado.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio indicando um dia de 
movimento agradável em sua casa e junto 

da família. Suas emoções passam por um momento 
de equilíbrio. Marte e Plutão em aspectos exatos 
em Capricórnio, indicam mudanças significativas 
em um projeto que envolve uma equipe de trabalho.

A lua em Gêmeos faz um ótimo aspecto 
com o Sol e Mercúrio indicando um dia de 
movimento positivo em sua vida social. 

Um romance, que vem sendo desenhado pelo 
Universo, pode dar um passo à frente. Marte e 
Plutão unidos em Capricórnio, indicam um tempo 
de mudanças emocionais profundas e importantes. 
Um ciclo se fecha.

Quando  nascemos ,  r ecebemos  
diferentes missões. A sua missão é de salvar 
vidas! Pelo talento de suas mãos, acalma e cura. 
Sua alma não se contém diante do desespero de 

uma criança ou de um idoso. Por isso, você vai 
operando milagres, trazendo esperança a corações 
desesperançados. Falar de seu ofício de médico não é fácil. 
Existem muitas dificuldades e seu trabalho é incansável. 
Sabemos que você o faz por amor ao ser humano, altruísta 
sempre. Não há tempos, nem momentos para fazer o bem, 
por isso, devemos a você nossa saúde. Você não escolhe dia 

para exercer a sua profissão. Para você, todo dia é dia de salvar 
vidas.  Por isso,  

seremos sempre gratos e rendemos nossas homenagens. 
Nosso sincero agradecimento. E sabemos que não basta 
somente um dia pra comemorar essa profissão. Afinal 
Médicos são verdadeiros anjos da guarda.  Hoje nós da 
família do JCC rendemos homenagens a todos os médicos 
que exercem com amor e compromisso essa abençoada 
missão. Grande abraço!

Homenagens aos Médicos

Drª Catarina e Dr. José Dalbém Drª Olga e Dr. José Roberto Alvares
Dr. Rodrigo Perez

Dr. Rafael Vilela

Drª Marcia e Dr. Jones Bisinella

Dr. Odenilson Silva Dr. Renato Rostey 

Dr. Wanderley Vitorino
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