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 O governo do Estado, 
entregará nesta sexta-feira ao 
Instituto de Defesa Agropecuária 
de Mato Grosso - Indea-MT, 28 
novos veículos Fiat Strada, que 
serão utilizada no trabalho de 
defesa sanitária agropecuária do 
Estado. Página 03

 O Procon Estadual alerta consumidores 
e fornecedores que, desde outubro de 2016, 
doadores de sangue e doadores de medula óssea 
têm direito a meia entrada em locais de 
visitação pública, seja de cultura, esporte e/ou 
lazer. Página 04

AGORA É LEI

Pescados apreendidos em Mato Grosso
serão doados a entidades filantrópicas

 A partir de agora todos exemplares de pescado apreendidos 
serão doados para entidades filantrópicas do município onde 
ocorreu a apreensão. Isto porque foi publicada no Diário Oficial 
desta quinta-feira (19.01) a Lei n.º 10.504, de autoria do deputado 
Eduardo Botelho (PSB), alterando dispositivos da Lei nº 9.096, que 
dispõe sobre a Política da Pesca no Estado de Mato Grosso. 
             Página 04
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Lei foi publicada no Diário Oficial

NOVOS VEÍCULOS

Governo entregará 28 veículos ao Indea,
regional de Cáceres foi contemplada
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Foram adquiridas 28 Fiat Strada

MEIA ENTRADA

Procon Estadual alerta consumidores e fornecedores
sobre alteração de lei estadual que prevê meia entrada

Foto: Ilustrativa
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Projeto de lei do deputado Nininho
aumentará produtividade dos idosos

MELHOR IDADE

 O primeiro-secretário, deputado Ondanir Bortolini (PSD), 
Nininho, apresentou projeto de lei que estabelece um percentual 
mínimo de trabalhadores idosos nos quadros funcionais de empresas 
privadas do Estado. Em contrapartida as empresas receberão 
incentivos fiscais. Página 05
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Vagas da Unemat: Para ingresso 
no primeiro semestre de 2017, 
com início em 03 de abril, a 
Unemat adotará as notas do Enem 
pelo Sisu para 58 cursos 
totalizando 2340 vagas.  Do total 
de cursos oferecidos pela 
Unemat, somente o curso de 
Bacharelado em Medicina 
iniciará o semestre letivo em 23 
de junho.
  Os interessados poderão 
concorrer em uma das quatro 
categorias: Ampla Concorrência: 
40% do total das vagas; Escola 
Pública: 30% das vagas são 
destinadas para candidatos que se 
enquadrarem como estudantes de 
Escola Pública; PIIER/Negros: 
25% das vagas para candidatos 
que se autodeclaram negros; 
PIIER/Indígenas: 5% das vagas 
são destinadas para candidatos 
indígenas.
 Para mais informações e 
e d i t a i s  a c e s s e :  
www.unemat.br/vestibular

s  e s t u d a n t e s  q u e  Orealizaram o Enem 2016 
poderão concorrer a 2340 

vagas em cursos de graduação 
oferecidos em 58 cursos da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso. As inscrições no Sistema 
de Seleção Unificada (Sisu 2017) 
será de 24 a 27 de janeiro. Cada 
candidato pode fazer até duas 
opções de curso, e as inscrições 
deverão ser realizadas na página 
do Sisu na internet. Para 
concorrer é preciso não ter tirado 
zero na redação. Durante o 
período de inscrição, o Sisu 
calcula uma vez por dia a nota de 
corte para cada curso, com base 
no número de vagas disponíveis e 
nas notas dos candidatos 
inscritos. O candidato pode, 
durante o período de inscrição, 
modificar sua opção quantas 
vezes quiser, mas o sistema 

considera a última inscrição 
concluída.
 Os pesos e as notas 
mínimas estabelecidas pela 
Unemat relativas a cada curso, 
constam no Anexo I do edital de 
seleção que pode ser acessado 
em:www.unemat.br/vestibular
 Os aprovados na Seleção 
Unificada deverão fazer as 
matriculas na Supervisão de 
Apoio ao Acadêmico do câmpus 
em que fará o curso, no 
calendário a ser disponibilizado 
pelo Sisu.
Lista de Espera: Após as 
chamadas regulares do processo 
seletivo, o Sisu disponibilizará às 
instituições participantes uma 
Lista de Espera, para participar 
desta lista o candidato deverá 
manifestar o interesse no prazo 
especificado no cronograma do 
processo de seleção.

Cáceres sair ganhando fizemos 
esse compromisso da contra 
partida, temos também o projeto 
de saneamento básico que está 
pronto, no valor de 200 milhões 
que precisamos fazer com 
urgência e uma demanda de meio 
milhão de reais, para asfaltos com 
drenagem. 
 Toda ajuda é muito bem 
vinda.”

novas metas e pediu apoio, 
“Agradeço e peço a sua ajuda e a 
d o s  v e r e a d o r e s  p a r a  
c o n s e g u i r m o s  e m e n d a s ,  
ganhamos 3 escolas estaduais , 
mas vamos ter que entrar com a 
contra partida de R$ 5 milhões, 
dinheiro esse que poderia ser 
investido nas escolas municipais 
que são nossa obrigação e 
precisam de reformas, mas para 

 Prefeito de Cáceres OFrancis Maris Cruz e a 
Vice Eliene Liberato 

juntamente com o Secretário de 
Governo e Agricultura Wilson 
Kishi e o Coordenador de 
Agricultura Ronaldo Damacena 
receberam no gabinete, ontem 
(19), o Deputado Estadual 
Adriano Silva e os vereadores 
Rubens Macedo, José Eduardo, 
Jerônimo, Creude, Wagner 
Barone e o presidente da Câmara 
Professor Domingos.
 O objetivo da visita foi 
para informar sobre a destinação 
de uma patrulha mecanizada 
composta por, trator, grade 
aradora, ensiladeira, plantadeira e 
borrifador de veneno, para 
Secretaria de Agricultura, por 
meio de uma articulação frente ao 
Deputado Federal Fábio Garcia, 
para uma melhor condição de se 
trabalhar no campo.

Cáceres.” Afirmou Adriano.
 Francis descreveu sobre a 
situação da Prefeitura hoje, as 

 “Me coloco a disposição 
do executivo e do legislativo para 
estarmos buscando emenda para 

Garças, Torixoréu,  Porto 
Esperidião, Cuiabá, Rosário 
Oeste,  Juína,  Cotr iguaçu,  
Ipiranga do Norte, Nova Mutum, 
São José  do Rio Claro, Sorriso, 
Matupá, Terra Nova do Norte, 
Pontes e Lacerda, Sapezal, Alto 
Araguaia, Campo Verde, Dom 
Aquino, Confresa, Sinop e 
Jaciara.
 O s  v e í c u l o s  f o r a m  
adqu i r idos  com recu r sos  
provenientes de convênio entre o 
Governo de Mato Grosso e o 
Fundo de Apoio da Cultura da 
Semente (fundo gerido pela 
Aprosmat), no valor de R$ 
3.267.922,00 milhões. A parceria 
inclui ainda a aquisição de 150 
a p a r e l h o s  G P S ,   1 5 0  
computadores e 292 nobreaks.

 governo do Estado, Oentregará nesta sexta-
feira ao Instituto de 

Defesa Agropecuária de Mato 
Grosso - Indea-MT, 28 novos 
veículos Fiat Strada, que serão 
utilizada no trabalho de defesa 
sanitária agropecuária do Estado.
 A cerimônia de entrega 
acontece na sedo do Indea na 
Capital, as 14 horas e será feita 
pelo governador Pedro Taques e 
pelo presidente do Indea, 
Guilherme Nolasco.
 A l é m  d e  C á c e r e s  
receberão os  veículos  as  
regionais do Indea localizadas 
nos  munic íp ios  de  Nova  
Xavantina, Querência, Alta 
Floresta, Nova Monte Verde, 
Denise, Nova Olímpia, Barra do 

VISITA

Prefeito Francis recebe visita do
Deputado Adriano e vereadores

Assessoria

O objetivo da visita foi para informar sobre a destinação de uma patrulha mecanizada composta por, trator, grade aradora, ensiladeira, plantadeira e borrifador de 
veneno, para Secretaria de Agricultura, por meio de uma articulação frente ao Deputado Federal Fábio Garcia, para uma melhor condição de se trabalhar no campo

OPORTUNIDADE

Prefeito Francis Maris e Deputado Adriano Silva

Estudantes que fizeram o Enem poderão
concorrer a 2.340 vagas na Unemat pelo Sisu
Lygia Lima/Assessoria Unemat
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As inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu 2017) será de 24 a 27 de janeiro

NOVOS VEÍCULOS

Governo entregará 28 veículos ao Indea,
regional de Cáceres foi contemplada

Da Redação

Foto: Arquivo

Governador Pedro Taques fará a entrega

Foto: Assessoria

GÊMEOS GANHAM BICICLETA E MATERIAIS
ESCOLARES DE POLICIAS MILITARES DO GEFRON

O s  i r m ã o s   
g ê m e o s  q u e  
moram na Vila 
Cardoso, Distrito 
d e  P o r t o  
E s p e r i d i ã o ,  
receberam de  
presente duas 
bicicletas. A ação 
de iniciativa dos 
P o l i c i a i s  
M i l i t a r e s  d o  
G E F R O N  
apoiado por um 
grupo de ciclistas 
d a  C a p i t a l  
(Cuiabá ), proporcionaram aos irmãos gêmeos uma surpresa nesse início de 
ano. Os irmãos criados pela avó, nunca haviam ganhado uma bicicleta e 
estavam sem material escolar para o ano letivo que irá iniciar. Diante dessa 
situação os policiais se uniram com objetivo de proporcionar as crianças o 
que precisavam. De acordo com os policias os irmãos  sempre 
demonstraram admiração e carinho com as equipes de serviço quando  
visitavam o posto do Gefron, que fica próximo a casa que os mesmos 
moram com a avó. E nesta quarta -feira, representando todos os envolvidos 
nessa ação social o SD PM Rodrigues Souza fez a entrega das Bikes e do 
material escolar adquirido e doado as crianças. (Fonte e Foto: Gefron)

MAIS DOIS VEÍCULOS ROUBADOS FORAM
RECUPERADOS PELA PRF NA BR 070

A  P o l í c i a  
R o d o v i á r i a  
Federal na BR 
070,  Km 635, por  
volta das 00h 
40min, abordou o 
v e í c u l o  
Chevrolet/Prisma 
1.4 que seguia 
sentido Cuiabá 
para Cáceres, que 
n o  m o m e n t o  
o s t e n t a v a  a s  
p l a c a s  Q B R  
5763/MT que era 
conduzido pelo 
senhor D. S. (28 
anos), e tendo 

como passageiro o senhor G. O. N (30 anos), em entrevista ambos 
apresentaram informações desencontradas a respeito da procedência do 
veículo, sendo então feita uma fiscalização mais minuciosa o de os PRF's 
observaram que havia adulteração nos identificadores do veículo, e após 
checagem verificaram que a placa original do veículo seria QBA 7923 de 
Várzea Grande /MT, com ocorrência de roubo no dia 24/10/2016 em 
Várzea Grande.Logo após a primeira abordagem, por volta das 00h 50min., 
Seguia no mesmo sentido o veículo VW/Saveiro CD com as placas NRW 
8663/MS ao qual foi dado ordem de parada e seu condutor não obedeceu 
evadindo do local , mais a frente saindo de pista com o veículo, adentrando 
no matagal às margens da rodovia, causando ainda avarias no veículo 
devido a manobra utilizada por seu condutor. Em checagem a equipe PRF 
constatou que a placa original do veículo seria QBR 9144 De Nossa 
Senhora do Livramento/MT com ocorrência de roubo em 17/01/2017 em 
Nossa Senhora do Livramento. Ocorrências encaminhadas a Depol Civil 
de Poconé /MT. (Fonte e Foto: PRF)
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Editoria

Rua General Osório, 1241 - Fone: 65 3903-1001

 Ministério Público Federal em OMato Grosso (MPF/MT), por 
meio de sua unidade em 

C á c e r e s ,  e n c a m i n h o u  u m a  
r e c o m e n d a ç ã o ,  c o m  f o r ç a  d e  
notificação, às Superintendências do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra)  e  do 
Departamento Nacional de Produção 
Mineral, ambas no estado.
 A advertência, no caso, é para 
que as autarquias elaborem, no prazo de 
90 dias, um sistema de cooperação 
institucional para troca de informações 
sobre áreas que são objeto de programa 
de reforma agrária e de exploração 
mineral. Os órgãos têm 15 dias, a partir 
da data de notificação, para apresentar 
respostas, sob pena de serem adotas as 
medidas judiciais cabíveis para correção 
das irregularidades e responsabilização 
dos agentes públicos, bem como 
podendo ser adotadas medidas judiciais 
e extrajudiciais cabíveis ao MPF, 
inclusive na responsabilização por ato 
de improbidade administrativa.
 A recomendação foi feita, de 
acordo com o procurador da República 
em Cáceres, Felipe Antônio Abreu 
Mascarelli, tendo em vista a necessidade 
de solução do Inquérito Civil nº 
1.20.001.000222/2014-88, instaurado a 
fim de apurar a atuação do Incra em 
relação à exploração mineral no Projeto 
de Assentamento Roseli Nunes, 
localizado no município de Mirassol 

D'Oeste (295 km de Cuiabá, região 
Sudoeste de Mato Grosso).
 Também foi  levado em 
consideração o fato de que os 
municípios que compõem o polo de 
atribuição da Procuradoria da República 
no Município de Cáceres tem, em seu 
território, diversas áreas destinadas à 
reforma agrária e, portanto, existe a 
possibilidade de que uma destas possa 
coincidir com outras reservadas à 
extração mineral. Os municípios que 
compõem o polo são Araputanga, 
Cáceres, Comodoro, Conquista d'Oeste, 
Curvelândia, Figueirópolis d'Oeste, 
Glória d'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari 
d'Oeste, Mirassol d'Oeste, Nova 
Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto 
Esperidião, Porto Estrela, Reserva do 
Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São 
José dos Quatro Marcos, Vale de São 
Domingos e Vila Bela da Santíssima 
Trindade. Em alguns casos, é possível 
que a atividade de extração mineral seja 
compatível com a desenvolvida em 
assentamentos, mas para ter esta certeza 
é preciso observar as peculiaridades de 
cada projeto de assentamento, sendo 
para isso então imprescindível a 
manifestação do Incra antes de qualquer 
autorização de concessão de pesquisa ou 
lavra mineral pelo DNPM. Em 
questionamento feito ao DNPM/MT 
p e l o  M P F / M T,  v i a  o f í c i o ,  o  
superintendente afirmou que inexiste 
qualquer sistema que propicie a troca de 

informações entre os dois órgãos, por 
isso há a necessidade de cooperação 
institucional.
 O sistema de cooperação 
i n s t i t u c i o n a l ,  d e  q u e  t r a t a  a  
recomendação, deverá consistir 
principalmente no fornecimento, por 
parte do Incra, do mapa contendo a 
localização de todos os projetos de 
assentamento situações nos municípios 
que compõem o polo de atribuição da 
PRM-Cáceres/MT, para o DNPM. Após 
o recebimento das informações, o 
DNPM deverá remeter ao Incra as 
documentações referentes a eventuais 
processos minerários que tenham como 
objeto área que coincidam com as 
destinadas à reforma agrária. Por fim, o 
INCRA deverá se manifestar sobre a 
viabilidade da exploração mineral na 
área, requerida junto ao DNPM.
Entenda o caso – Apesar do Projeto de 
Assentamento Roseli Nunes estar 
consolidado desde o ano de 2002, em 
julho de 2013 alguns servidores do Incra 
chegaram a informar aos assentados que 
as famílias teriam que ser retiradas do 
local devido à descoberta de minério no 
subsolo daquela área, e ainda, que eles 
não seriam beneficiados de qualquer 
modo pela atividade extrativista pelo 
fato do bem pertencer a União.
 O pedido para realização de 
pesquisa mineral havia sido feito em 
2007 pela empresa Geomin – Geologia e 
Mineração que, ao final, desistiu do 
requerimento da pesquisa. No entanto, 
foi verificada a existência de outro 
processo em trâmite no DNPM, do 
mesmo ano e da mesma mineradora, 
cujo título minerário se sobrepõe 
pa rc i a lmen te  aos  P ro je tos  de  
Assentamentos Cecília Antunes, Roseli 
Nunes e Santa Helena II. Em consulta ao 
sistema do DNPM foi constatado que a 
área em questão também foi declarada 
livre em razão da desistência de 
prorrogação do alvará de pesquisa feita 
pela empresa Geomin.
 Os exemplos demonstram a 
importância de existir um sistema de 
cooperação entre o Incra e o DNPM que 
realize o cruzamento de dados 
demonstrando quais requerimentos 
minerários se encontrariam em áreas de 
assentamento, evitando assim, situações 
semelhantes futuramente.

 p r i m e i r o - s e c r e t á r i o ,  Odeputado Ondanir Bortolini 
(PSD), Nininho, apresentou 

projeto de lei que estabelece um 
percentual mínimo de trabalhadores 
idosos nos quadros funcionais de 
empresas privadas do Estado. Em 
contrapartida as empresas receberão 
incentivos fiscais.
 Para o deputado Nininho 
este projeto irá beneficiar os idosos e 
também seus familiares. 
 “O aumento do número dos 
idosos nas atividades produtivas 
p r o p o r c i o n a r á  m e l h o r i a  n a  
qualidade de vida deles, na 
autoestima e contribuirá para 
complementar a renda mensal da 
família”, explicou o parlamentar.
 “Idosos ativos são idosos 
saudáveis, continuar produzindo é 
uma forma de valorizar uma mão de 
obra experiente, e trabalhar para o 
crescimento das empresas do 
Estado”, complementou Nininho.
 O projeto de lei prevê que as 
empresas privadas de Mato Grosso 
contenham em seu quadro funcional 
100 ou mais empregados, ficam 

obrigados a admitir, no mínimo, 3% 
de idosos do total de funcionários. 
Considerando idosa a pessoa com 
idade igual ou superior a 60 anos, 
conforme dispõe a Lei Federal nº 
10.741.
 A participação relativa da 
população com 65 anos ou mais é de 

5,9% em 200 e chegou a 7,4% em 
2010, o que comprova o aumento 
dessa faixa etária.  
 De acordo com o último 
censo do IBGE, realizado em 2010, o 
Brasil tem 14.785.338 pessoas na 
faixa de 55 a 64 anos e 14.081.480 
indivíduos com 65 anos ou mais. 

Projeto de lei do deputado Nininho
aumentará produtividade dos idosos

MATO GROSSO

Assessoria

Idosos ativos são idosos saudáveis, continuar produzindo é uma forma de valorizar
uma mão de obra experiente, e trabalhar para o crescimento das empresas do Estado
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Deputado Ondanir Bortolini (PSD), Nininho

MPF/MT faz recomendação para que Incra e DNPM criem sistema de 
cooperação institucional sobre áreas de reforma agrária e extração mineral

ADVERTÊNCIA

Assessoria
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Procurador da República em Cáceres, Felipe Antônio Abreu Mascarelli

COTIDIANO
Cáceres-MT, sexta-feira 20 de janeiro de 2017

jornalcorreiocacerense.com.br
correiocacerense@hotmail.com

3223-1420 / Fax: 3223-4045

 Prefeitura de Cáceres Aatravés das Secretarias de 
Saúde e de Fazenda, se 

reuniram na tarde quarta-feira, 
com os empresários do setor de 
Imobiliárias, para planejar a 
realização de atuação conjunta 
com os fiscais da Vigilância 
Sanitária e os fiscais de Obras e 
P o s t u r a s ,  b u s c a n d o  a  
identificação dos proprietários 
dos terrenos baldio e também dos 
prédios abandonados, que tem 
causado inúmeros prejuízos para 
todos, inclusive de saúde pública.
 O Secretário de Saúde 
Roger Alessandro diz, que 
“Nesse primeiro momento vamos 
mobilizar as imobiliárias para nos 
ajudarem a notificar os donos 
desses terrenos baldios e prédios 
abandonados, aproveitando as 
informações dos cadastros dos 
imóveis que eles administram.”
 “É uma força tarefa, a 
Prefeitura já vem notificando os 
donos desses terrenos que não 
estão cumprindo com suas 

obrigações legais, agora com o 
apoio das imobiliárias, vamos 
intensificar esse trabalho" disse a 
Secretária de Fazenda Marli 
Lima.

 Marli ainda afirmou que, 
“Diante de todo esse trabalho de 
o r i e n t a ç ã o ,  v i s i t a ç ã o  e  
notificação, e os proprietários que 

s modificações ocorreram Anos dispositivos do artigo 
28, que trata das medidas 

mínimas para a captura de peixes 
em Mato Grosso. 
 Até então, o parágrafo 
único desse artigo citava que o 
pescado apreendido deveria ser 
doado, não especificando os 
procedimentos dessa doação e 
n e m  q u e m  p o d e r i a  s e r  
beneficiado.
 "O objetivo dessa nova lei 
é definir com maior clareza a 

forma de destinação do pescado 
apreendido ,  ev i tando  um 
direcionamento irregular e até 
ilegal e, desta forma, sendo doado 
às entidades e instituições sociais, 
beneficentes, educacionais e 
filantrópicas, desde que estejam 
regularmente credenciadas", 
j u s t i f i c a  o  p a r l a m e n t a r.
 Além disso, a distribuição 
do pescado apreendido deverá 
atender critérios que observem a 
necessidade das entidades e 
instituições, com quantidades 

suficientes à alimentação da 
clientela atendida, garantindo a 
devida publicidade dos atos.
 Pela lei da Política da 
Pesca em Mato Grosso é 
p e r m i t i d o  a o  p e s c a d o r  
profissional tolerância de até dois 
centímetros para efeito de 
medição do comprimento total e 
de até 5% dos exemplares 
capturados e transportados. 
Também há tolerância de até 2% 
do peso do pescado acima das 
cotas de captura e transporte 
permitidos.
  "Com certeza, a partir de 
agora vamos contribuir ainda 
mais com instituições que, no 
nosso Estado, realizam um 
trabalho sério, compromissado 
com o bem-estar social e com o 
próximo. 
 Elas cumprem um papel 
social imprescindível e nada mais 
justo do que garantirmos essas 
doações de forma efetiva", 
conclui Botelho.
DADOS - O Governo do Estado 
informou que de janeiro a 
dezembro do ano passado, as 
equipes de fiscalização da 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema), em parceria 
com o Batalhão de Polícia Militar 
Ambiental, apreenderam 3,6 
toneladas de pescado irregular 
em Mato Grosso.

evitarmos doenças, aparência 
desagradável para cidade, riscos 
de bandidos, além de termos o 
dever de fazer com que a lei que já 
existe seja cumprida.” Finaliza 
Francis.
 “É uma satisfação poder 
ajudar a Prefeitura, fico muito 
feliz em saber que vocês estão 
tentando resolver esse problema 
cadastral, terrenos baldios, que 
prejudica a nossa cidade e vem se 
arrastando à anos.” 
 Disse o representante da 
Site imobiliária Nelsom Ribeiro.

não providenciarem, no mínimo, 
a limpeza do terreno, iremos 
ac iona r  j ud i c i a lmen te ,  e  
contando com um judiciário que é 
extremamente atuante, e nos 
cobra ações, vamos encaminha-
los para execução da dívida ativa, 
correndo o risco de perderem os 
terrenos.
 O Prefeito de Cáceres 
Francis Maris Cruz explica, 
“Estamos orientando, dando a 
oportunidade para negociação e 
espero que todos entendam que 
precisamos organizar, para 

outros eventos similares devem 
conceder o benefício para 
doadores regulares desde que 
munidos  dos  documentos  
exigidos na lei. 
 S ã o  c o n s i d e r a d o s  
doadores de sangue regulares 
a q u e l e s  r e g i s t r a d o s  n o  
hemocentro e nos bancos de 
sangue dos hospitais do Estado de 
Mato Grosso, identificados por 
documento oficial expedido pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
(SES/MT).
 “A nova lei também 
estendeu o direito aos doadores 
de medula cadastrados no 
Registro de Doadores de Medula 
Óssea, público que não era 
contemplado pela legislação 
a n t e r i o r ” ,  s a l i e n t a  a  
superintendente.

 benefício, que é válido Opara todo o Estado, foi 
instituído pelo governo 

de Mato Grosso, através da Lei Nº 
10.450 (de 07/10/16).
 A legislação anterior (Lei 
Nº 8.547, de 29 de agosto de 
2006) restringia o direito a meia 
entrada para os doadores de 
s a n g u e  a p e n a s  p a r a  
locais/instituições mantidas ou 
administradas pelo Estado, como 
a Arena Pantanal e o Cine Teatro, 
por exemplo.
 Com a nova legislação, 
explica a superintendente do 
Procon-MT, Gisela Simona 
Viana, o benefício foi ampliado 
para qualquer local de visitação 
pública, seja ele mantido pelo 
poder público ou pela iniciativa 
privada. 
 Assim, cinemas, shows e 

Prefeitura intensifica trabalho para
solucionar situação dos terrenos baldios

TERRENOS BALDIOS

O Secretário de Saúde Roger Alessandro diz, que “Nesse primeiro momento vamos mobilizar as imobiliárias para nos ajudarem a notificar 
os donos desses terrenos baldios e prédios abandonados, aproveitando as informações dos cadastros dos imóveis que eles administram.”

Assessoria

AGORA É LEI
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Terrenos baldios e prédios abandonados serão notificados

Pescados apreendidos em Mato Grosso
serão doados a entidades filantrópicas

Sandra Costa
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O objetivo dessa nova lei é definir com maior clareza a forma de destinação do pescado apreendido

MEIA ENTRADA

Procon Estadual alerta consumidores e fornecedores
sobre alteração de lei estadual que prevê meia entrada

Superintendente do Procon-MT, Gisela Simona Viana
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PROGRAMA SIGA BEM
Inicia hoje a programação do Programa Siga 
Bem Caminhoneiro que será realizado no 
Posto Caramujo, Rodovia BR 174, no km 
30.  O evento Caravana Siga Bema contece 
das 13 h as 22 horas e, é uma das maiores 
ações sociais itinerante da América Latina, 
que tem o objetivo de levar saúde, educação, 
cultura e lazer a população que tem 
dificuldade de acesso a esses serviços. Esse 
ano a Caravana conta com o apoio da 
Prefeitura Municipal de Cáceres, através da 
Secretaria de Saúde que disponibilizará 
médicos, enfermeiros e dentista.

SISU
As inscrições para o Sistema de Seleção 
Unificada (Sisu) abrem a partir da próxima 
terça-feira (24) e vão até a sexta-feira (27). 
Cada candidato pode fazer até duas opções 
de curso. Nesta edição, referente ao primeiro 
semestre de 2017, serão ofertadas 238.397 
vagas em 131 inst i tuições,  entre 
universidades federais, institutos federais de 
educação, ciência e tecnologia e instituições 
estaduais. A quantidade de oportunidades 
subiu 4,5% em relação ao primeiro semestre 
do ano passado, quando 228.071 vagas 
foram abertas. A inscrição deve ser feita na 
página do Sisu na internet e está restrita a 
participantes do Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) de 2016 que não tenham 
tirado zero na redação. O Sisu é o sistema 
informatizado do Ministério da Educação 
por meio do qual instituições públicas de 
educação superior oferecem vagas a 
estudantes com base nas notas obtidas no 
Enem. O processo ocorre duas vezes por 
ano.

CAPACITAÇÃO SEGURANÇA
Em 2016, o setor de Segurança Pública 
recebeu importante aporte financeiro do 
Governo do Estado no valor de R$ 4,5 
milhões. O recurso foi empregado em 
diversas frentes de atuação da Inteligência, e 
colaborou diretamente para o êxito das 
ações policiais. Para este ano, o orçamento 
deve alcançar R$ 13 milhões, um 
investimento na área 35 vezes maior que os 
recursos aplicados no setor em um período 
de três anos, por exemplo. Parte do montante 
recebido em 2016 foi destinada a um quesito 
essencial da atividade de Inteligência: o 
conhecimento. Por meio da Escola Superior 
de Inteligência de Mato Grosso (Esimat), os 
profissionais da Segurança Pública puderam 
aprimorar técnicas e saberes nas 16 
capacitações que ocorreram ao longo do 
ano. Entre cursos, palestras, encontros, 
seminários e treinamentos, a Escola 
alcançou um público de 888 profissionais da 
segurança pública qualificados.

BOLSA FAMÍLIA
Manter os filhos na escola deve ser um dos 
c o m p r o m i s s o s  a s s u m i d o s  p e l o s  
beneficiários do Bolsa Família. Este ano, 
aproximadamente, 1,3 milhão de crianças 
com 6 anos de idade devem ser matriculadas 
nas escolas por meio do programa. O Bolsa 
Família exige uma frequência escolar 
mínima de 85% da carga horária mensal para 
estudantes de 6 a 15 anos e de 75% para 
estudantes de 16 e 17 anos. Os beneficiários 
receberam informações sobre a necessidade 
de efetuar a matricula dos filhos e atualizar 
as informações no Cadastro Único por meio 
do extrato de pagamento do mês de janeiro.
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 Há 56 anos, no dia 20 de Janeiro de 
1961, John Kennedy  tomava  posse como 
presidente dos EUA mantendo uma 
tradição de mais de dois séculos de 
transição democrática em um país  que 
jamais  experimentou um golpe de estado.
 Ao longo desses anos, os dois 
principais partidos Republicano e 
Democrata se revesam no poder, sem que 
o partido que comanda a Casa Branca 
tenha o controle das duas casas do 
Congresso   Senado e Câmara, 
proporcionando o que os Americanos 
denominam de “Checks  and balance”, ou 
seja, um equilíbrio em termos de poder. 
Até a recente eleição de Donald Trump, 
quando o Partido Democrata que detém a 
Casa Branca os Republicanos controlam 
ora  uma ora das duas casas do Congresso.
 Ao longo desse mais de meio 
século de vida política, Democratas e 
Republicanos se alternaram na Casa 
Branca. De 20 de janeiro de 1961 a 22 de 
novembro de 1963, quando J. Kennedy foi 
assassinado, os democratas controlavam o 
poder executivo e assim continuou com 
Lyndon Johnson que substituiu Kennedy e 
acabou sendo eleito para mais um período 
de quatro anos.
 Depois de oito anos de domínimo 
do  Partido Democrata, coube aos 
Republicanos reconquistarem a  Casa 
Branca  com Richard Nixon, que iniciou 
seu governo  em janeiro de 1969  e 
também  foi reeleito para um novo 
mandato iniciado em 1973, mas o 
escândalo Wattergate obrigou Nixon  a 
renunciar em  Agosto do mesmo ano, 
sendo substituido então pelo vice-
presidente Geraldo Ford, que havia se 
tornado vice presidente com a renúncia do 
vice presidente Spiro Agnew.
 C o m o  G e r a l d o  F o r d  n ã o  
conseguiu se eleger para um novo 
mandato, encerrava-se,  assim, mais um 
período de oito anos dos Republicanos na 
Casa Branca, abrindo espaço novamente 
para o Partido Democrata com o ex 
governador da Geórgia, Jimmy Carter, 
que governou os EUA  entre janeiro de 
1977 a 20 de janeiro de 1981.
 Como Carter, `a semelhança de 
Ford, não consegiu se reeleger, o Partido 
Republicano volta a Casa Branca por um 
período mais longo, oito anos com Ronald 
Reagn e mais quatro de seu vice George 
Bush, o pai, que exerceu a Presidência até 
janeiro de 1993 e não conseguiu se 
reeleger.
 Em Janeiro de 1993 coube ao 
Democrata Bill Clinton retomar a Casa 
Branca e ali permanecer mais oito anos e 
como seu vice, Al Gore não consegiu se 
eleger presidente, os Republicanos 
voltaram novamente `a  Casa Branca por 
mais oito anos com George W. Bush, o 
filho.
 A gangorra volta  a balançar 
novamente em favor dos Democratas que 
conseguem em 2009  dois grandes feitos, 
retomarem a Casa Branca e elegerem o 
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 Em nosso país, quer queira quer 
não ,  somos  invo lun ta r iamente  
acometidos por uma visão maniqueísta, 
engendrada, desde o nosso processo de 
colonização; momento em que, os 
portugueses aqui chegaram em 22 de 
abril de 1500. Esta visão maniqueísta 
perdura até os dias atuais,  tendo como 
premissa básica a ideia baseada em uma 
doutrina religiosa que afirma existir um 
dualismo entre dois princípios opostos, 
normalmente o bem e o mal. Bastou 
comentar qualquer assunto, para  sermos 
julgados através de uma visão 
maniqueísta.
 Recentemente um dos grandes 
analistas políticos do nosso Estado, 
Onofre Ribeiro, teceu comentários a 
respeito da nossa egressa Casa de Leis a 
Câmara Municipal de Cuiabá.
 Externando, pensamentos e  
sentimentos  de foro íntimo, a despeito 
do papel singular a qual a mesma deveria 
exercer; que é o de legislar em favor dos 
muníc ipes  e  pe los  muníc ipes ,  
esquecendo um pouco, o favorecimento 
de seus pares.   
 A imprensa tem que ser livre e 
soberana, a menor possibilidade de  
existência de impetração de qualquer 
tipo de ação contra profissionais da 
mesma,  t em que  haver  mui ta  
consistência.
 Seja ela de forma direta, ou de 
forma velada, como comumente 
acontecem, como forma de intimidação; 
ações intempestivas como essas acabam 
na verdade colocando em risco, a 
liberdade de imprensa, vamos pegar o 
gancho de Ayres Brito ao diz “A 
liberdade de imprensa é irmã siamesa da 
democracia”.
 O mesmo analista político sai em 
sua  defesa, redigindo um texto com o 
seguinte título “Se cada crítica virar 
processo, não sobra tempo para 
trabalhar” isto é algo inconteste, porém o 
foco principal não está no texto 
propriamente dito, que é uma réplica de 
t u d o  a q u i l o  q u e  e s c r e v e m o s  
diariamente,  e sim, na grande 
manifestação popular de  apoio 
inconteste ao mesmo, ao  opinarem a seu 
favor, como forma de avaliação positiva 
de suas palavras ditas anteriormente.
 Desse episódio, tira-se uma 
grande lição, a voz do povo é a voz de 
Deus. Não pensem os senhores, que a 
abnegação do aumento de 23% proposto 
pela mesa diretora anterior, que elevaria 
os salários dos vereadores de R$ 15 mil 
para R$ 18,9 mil, aceito a duras penas 
pela legislatura atual, foi de pleno gosto.
 Isto se deu, em função da grande 
manifestação popular, e pelo trabalho 
hercúleo da imprensa cuiabana e mato-
grossense, que bateu duro com relação a 
essa questão no mínimo vergonhosa.
 Pare o mundo, quero descer!

Professor Licio Antonio Malheiros é 
geógrafo(liciomalheiros@yahoo.com.
br)

primeiro presidente negro para o mais alto 
cargo politico da maior superpotência do 
planeta.
 Durante oito anos, Barack Obama 
enfrentou uma cerrada oposição dos 
Republicanos que passaram a controlar 
tanto a Câmara quanto o Senado, ou seja, 
controlando o Congresso o Partido 
Republicano funcionou como um freio na 
maior parte das tentativas de Obama em 
promover mudanças nas políticas internas 
e externas do país,que poderiam provocar 
prejuizos políticos não apenas ao Partido 
Republicano mas também  a grandes 
grupos de interesse  que se sentiam 
ameaçados com tais mudanças.
 Apesar de ter enfrentado uma das 
maiores crises econômica, financeira, 
geopolítica e estratégica na história  
recente tanto dos EUA quando do mundo, 
Obama consegiu diversos avanços nas 
questões ambientais, de resolução de 
conflitos, redução do intervencionismo 
militar, da ampliação das conquistas na 
área de saúde, da retomada do crescimento 
econômico e redução do desemprego para 
um dos menores índices em mais de cinco 
décadas.
 Todavia, apesar  dessas conquistas 
e mesmo que a candidata democrata, ex 
primeira dama Hillary Clinton fosse a 
favorita e até tenha obtido mais de tres 
milhões de votos populares do que seu 
oponente,  o Partido Democrata perdeu as 
eleições no Colégio Eleitoral, um sistema 
exdrúxulo que favorece os estados menos 
populosos e desvirtua o princípio da 
vontade popular.
 Assim, nesta sexta feira, 20 de 
Janeiro de 2017, toma posse como 
Presidente dos EUA o bilionário e 
c o n s e r v a d o r  D o n a l d  T r u m p  ,  
possibilitando pela primeira vez  na 
história recente do país que um mesmo 
partido, o Republicano, terá o controle da 
Casa Branca e das duas casas do 
Congresso.
 Apesar deste fato, Trump ao tomar 
posse  será o presidente com menor apoio 
da opinião pública, da mídia e de diversos 
movimentos sociais em início de mandato 
nos últimos 25 anos . Suas posições 
políticas, ideológicas e propostas tem 
gerado muita controvérsia e poderá 
contribuir para o surgimento ou 
acirramento de vários conflitos internos e 
internacionais.
 Portanto, estamos iniciando um 
tempo de incertezas tanto nos EUA quanto 
ao redor do mundo. Este assunto continua 
em uma próxima oportunidade, através da 
análise dos rumos que o Governo Trump 
vai indicar através de suas diferentes 
políticas.

JUACY DA SILVA,  professor 
universitário, mestre em sociologia, 
articulista e colaborador de jornais, 
sites, blogs e outros veículos de 
c o m u n i c a ç ã o .  E m a i l  
professor.juacy@yahoo.com.br 
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ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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O sol deixa Capricórnio e 
entra no signo de Aquário 
marcando o início de uma 
f a s e  d e  v i d a  s o c i a l  
movimentada e aproximação 
dos amigos. O momento pode 
envolver a negociação de um 

novo contrato. A Lua entra em sua fase 
Minguante em Escorpião marcando um 
momento de finalização de uma parceria ou 
sociedade.

Esotérico

O sol deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada anual 
através de Aquário marcando 
o início de uma fase de 
reconhecimento e sucesso, de 
melhoria da imagem pública 

e profissional. A Lua entra em sua fase 
Minguante em Escorpião indicando dias de 
diminuição de ritmo e finalização de 
processos envolvendo relacionamentos.

O sol deixa Capricórnio e 
começa sua caminhada anual 
através de Aquário marcando 
o início de uma fase de 
interiorização e necessidade 
de mudanças. Suas emoções 

podem ficar à flor da pele. A Lua entra em 
sua fase Minguante em Escorpião indicando 
um momento de diminuição de ritmo de 
trabalho e/ou finalização de um projeto.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através 
de Aquário movimentando 
positivamente sua rotina, 
especialmente a de trabalho. 

O momento pode envolver a chegada de 
novos projetos. A Lua entra em sua fase 
Minguante em Escorpião indicando um 
momento de diminuição de ritmo das 
atividades sociais.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário marcando o início de 
u m a  f a s e  d e  i n t e n s o  
movimento nas atividades 
sociais e aproximação dos 

amigos. O momento é ótimo para começar 
uma nova sociedade ou namoro. A Lua entra 
em sua fase Minguante em Escorpião 
deixando você mais fechado e interiorizado.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através 
de Aquário indicando dias de 
maior envolvimento com 
atividades sociais. Um 

acordo envolvendo um novo projeto, pode 
ser negociado nos próximos dias. A Lua 
entra em sua fase Minguante em 
Escorpião derrubando sua energia vital. 
Cuide com carinho de sua saúde.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário indicando dias de 
maior envolvimento com sua 
vida material e financeira. O 
momento pode indicar o 

aumento de seus rendimentos. A Lua entra 
em sua fase Minguante em Escorpião e pede 
diminuição de ritmo e finalização de 
projetos. Procure distanciar-se das 
atividades sociais.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
seu signo marcando o início 
de uma nova fase, de um novo 
ano astral. O momento é 
ótimo para colocar projetos 

pessoais e profissionais em prática. A Lua 
entra em sua fase Minguante em Escorpião 
indicando dias de finalização de projetos 
profissionais e planos de carreira.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário marcando o início de 
uma fase de interiorização e 
maior contato com sua vida 
emocional. O momento é 

ótimo para o planejamento de novos 
projetos. A Lua entra em sua fase Minguante 
em Escorpião marcando a finalização de um 
processo interno de auto descoberta.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através de 
Aquário indicando dias de 
maior envolvimento com sua 
vida social e atividades 
prazerosas e divertidas. O 

momento pode envolver um novo romance. 
A Lua entra em sua fase Minguante em 
Escorpião marcando a finalização de um 
processo que pode envolver suas finanças e 
rendimentos.

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através 
de Aquário indicando dias 
de maior envolvimento com 
sua vida doméstica e os 
relacionamentos em família. 

O momento é de interiorização. A Lua 
entra em sua fase Minguante em seu signo 
e pede diminuição de ritmo e finalização 
de projetos pessoais e profissionais.

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

O sol deixa Capricórnio e 
começa a caminhar através 
de Aquário e sua rotina fica 
mais intensa, especialmente 
a de trabalho. Um novo 

projeto pode ser negociado ou mesmo 
firmado. A Lua entra em sua fase 
Minguante em Escorpião indicando dias 
de recolhimento e dificuldade na 
comunicação.

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

Ansiosos aguardando a chegada do herdeiro 
João Carlos, os papais corujas Polyana e 
Carlos Fornazari. Felicidades ao casal e que 
João venha com muita saúde trazendo consigo 
muita paz.

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

U m  b o m  d i a  
e s p e c i a l  a o  
j o v e m  E r i c k  
T h a y g o r  q u e  
presta relevante 
trabalho na OAB 
de Cáceres.

Comemorando mais um niver a querida amiga 
Sebastiana Pacheco, a quem enviamos votos de muitas 
felicidades.

Desejamos uma sexta-feira repleta de boas energias  a 
simpática família Suzy Kristina, Jucelino Santos e a 
filhota amada Suzani.

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

Desejamos um 
bom retorno ao 
t r a b a l h o  a  
J u l i a n n y  d e  
Souza que estava 
d e  l i c e n ç a  
maternidade.
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 situação do Araguaia não Aé das mais confortantes. 
O técnico Kiko Araújo 

esperava contar com pelo menos 
cinco jogadores experientes no 
elenco, porém a si tuação 
financeira caótica do clube barra 
qualquer possibil idade de 
contratação. 
 Uma parceria foi firmada 
com um empresário de São Paulo, 
e 16 jogadores foram trazidos 
após a realização dos testes. 
 O problema é que apenas 
quatro permaneceram no elenco 
que irá disputar o Campeonato 
Mato-grossense.
 Faltando 10 dias para o 
início do estadual, a diretoria do 
clube não deve contratar mais 
nenhum jogador antes da estreia 
diante do Operário Ltda. Mesmo 

com todas limitações e falta de 
estrutura, o treinador acredita que 
sua equipe possa enfrentar 
qualquer adversário de igual para 
igual e lutar pela classificação.
 - Estamos passando por 
uma dificuldade muito grande, 
mas temos que trabalhar para 
conseguimos almejar algo dentro 
do campeonato. 
 Realizamos uma seletiva 
com atletas de Barra do Garças, 
na qual  selecionamos 10 
jogadores. 
 A média de idade do 
nosso elenco é muito baixa, 
vamos em frente com o que 
temos, apesar de não termos 
recursos para ter jogadores de 
renomes, iremos encarar cada 
jogo como uma final - destacou 
Araújo. 

 Dos 21 jogadores do atual 
elenco, apenas a dupla de zaga 
Vitor e Adriano estiveram na boa 
campanha que levou o Araguaia à 
semifinal do Mato-Grossense do 
ano passado. 
 Para colocar ritmo de 
jogo e testar o esquema tático 
i m p l a n t a d o  d u r a n t e  o s  
treinamentos, será realizado um 
amistoso contra o Iporá-GO no 
próximo sábado, no estádio Zeca 
Costa.
 - Iremos realizar um 
único amistoso antes da estreia. 
Temos que colocar em campo o 
que treinamos nesse período de 
pré-temporada, e se surgir erros 
temos que corrigi-los o mais 
breve possível - concluiu. 
 O Galo da Serra estreia no 
Campeonato Mato-grossense no 

 Uma reunião entre Marco 
Polo del Nero, presidente da CBF 
e o governador de Mato Grosso, 
Pedro Taques, chegou a ser 
marcada, mas a ida de Taques 
acabou sendo cancelada por 
outros compromissos. 
 A l é m  d e  t o d o s  o s  
problemas do estádio, pesou a 
preferência do treinador Tite que 
preferiu jogar em São Paulo por 
conta da logística. Agora, o 
governo estadual ainda torce para 
que um dos dois próximos jogos 
do Brasil nas Eliminatórias seja 
em Cuiabá. Na 15ª rodada, contra 
o Equador, no dia 31 de agosto, ou 
na 18ª e última rodada, diante do 
Chile, no dia 10 de outubro.
 P r o c u r a d o  p e l a  
r e p o r t a g e m  d o  
GloboEsporte.com desde a 
semana passada, o secretário 
Wilson Santos ainda não retornou 
para falar sobre o assunto. 
 Em 2016 ,  a  Arena  
Pantanal também chegou a ser 
cogitada para receber a partida do 
Brasil contra a Bolívia, mas os 
mesmo problemas no estádio 
barraram o acerto. 

 sonho da Arena Pantanal Oem receber um jogo da 
seleção brasileira ficou 

no sonho. Um sonho que se 
arrasta desde sua inauguração, 
em abril de 2014. 
 Desde então, o estádio 
convive com a queda de braço 
entre a empreiteira Mendes 
Júnior e o governo estadual. As 
divergências de valores, a não-
conclusão da obra e a falta de 

manutenção são alguns dos itens 
que travam a vinda de um jogo do 
porte das Eliminatórias para a 
Copa do Mundo 2018.  
 O lobby chegou a ser feito 
com a ida do secretário de 
Cidades, Wilson Santos, à sede da 
CBF. A intenção da entidade, 
inclusive, era trazer esse jogo 
para Cuiabá - a única sede de 
Copa que ainda não recebeu a 
seleção. 

Globo Esporte

TOCOU O DESPERTADOR

Ficou no sonho! Arena Pantanal perde 
mais um jogo da seleção brasileira

Arena Pantanal 

Foto: Edson Rodrigues/Secopa-MT

dia 29 de janeiro, contra o 
Operário Ltda, às 17h, no estádio 
Zeca Costa.
Confira a lista de atletas do 
Araguaia:
Goleiros: Hanz (ex-América de 
Morrinhos-GO), Jean Carlos 
Goleiro (sem clube)
Zagueiros: Adriano (Araguaia), 
Vitão Cardoso (Araguaia), 
Alemão (ex-Coxim-MS) e Paulo 
Ramon (ex-Inter de Santa Maria-
RS)
Laterais: Diego Pitbull (Santa 
Helena-GO), Gustavinho (ex-

Aparecidense-GO) e Charles 
Canarana (sem clube) 
Volantes: Wesley (ex-Tanabi-
SP), Gana (ex-Coxim-MS), 
Lucas Oliveira (sem clube) e Léo 
Gonçalves (sem clube)  
Meia: Mateus Gonçalves (sem 
clube), Heré (sem clube) 
Atacantes: Yuri Mucura (sem 
clube), Rodriguinho (sem clube), 
Thiagão (sem clube), Jefferson 
Lira (ex-Coxim-MS), Andrey 
Japinha (ex-Coxim-MS) e 
Vinicius Carioca (ex-Inter de 
Santa Maria-RS) 

Sem recursos para contratar jogadores experientes, Galo da Serra aposta em elenco caseiro, jovem e modesto

Perto da estreia no estadual, Kiko 
Araújo cita dificuldades no Araguaia

Araguaia  

Foto: Octavio Souza/Rádio Centro América FM
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EXTRAVIO DE MÁQUINA 

DE CUPOM FISCAL

A empresa M.C.A. de Jesus & Cia Ltda, comunica que foi 
extraviado uma Máquina de Cupom Fiscal, de acordo com Boletim 
de Ocorrência nº 2016.225464, registrado junta a Delegacia de 
Polícia Civil na data de 21 de Julho de 2016. Conforme o 
comunicante seu sócio Roberto Fidélis Simon. 

19h - Jantar: Saboreando cultura 
trocas de experiências em cultura.
Apresentação de Capoeira: com o 
grupo do Projeto de Extensão do 
câmpus de Juara

Coordenador: Nelson Borges
14h / 17h - Círculo de Cultura 
para apresentação de trabalhos 
inscritos no evento
Oficina 01: Comunicação Digital 
com o Jornalista Robson Lemos

 Núcleo de Extensão em OD e s e n v o l v i m e n t o  
Territorial da Baixada 

C u i a b a n a  ( N e d e t )  d a  
Universidade do Estado de Mato 
Grosso (Unemat) está realizando 
o I Acampamento Territorial da 
Juventude da Baixada Cuiabana (I 
Acamjuv) que começou ontem 
(19) e prossegue até 21 de janeiro.  
Durante o evento, que acontece no 
Quilombo São Benedito em 
Poconé, onde serão realizadas 
rodas de conversa e atividades 
esportivas e culturais.
 Cerca de 40 acadêmicos e 
professores dos cursos de 
Pedagogia e Administração da 
Unemat, câmpus de Juara também 
participarão do I Acamjuv. De 
acordo com a Coordenadora do 
Acampamento, Lisanil Pereira, os 
acadêmicos terão uma experiência 
enriquecedora com relação ao 
aprendizado teórico obtido nas 
disciplinas de Relações Sociais e 
An t ropo log ia ,  a  p r ime i r a  
abordada no curso de Pedagogia e  
Administração, e a segunda no de 
Pedagogia.
 O Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial é financiador do 
projeto. São parceiros do I 
Acamjuv o Comitê da Juventude 
do Território da Cidadania da 
Baixada Cuiabana e o Laboratório 
de Estudos e Pesquisa de 
Diversidade da Amazônia Legal 
(Leal).
 Mais informações com 
Lisanil Pereira (65)99963.9958 
lisanilpereira@hotmail.com
Programação:
 Dia 20.01.2017
8h - Quebra torto: Saboreando e 
trocando culturas
9h / 10h - Mesa 01: Políticas 
Públicas para a Juventude: PEC 
55, alteração do ensino médio e 
Reforma da Previdência.
·         Lisanil C. Patrocínio – 
Professora Doutora da Unemat
·         Lívia Barros – 
DCE/Unemat
·         Laura Ferreira – 
Coordenadora do Colegiado 
Territorial da Baixada Cuiabana e 
Pres. da Federação Quilombola do 
Estado de MT.
Coordenadora: Rosangela Goes – 
Nedet
10h30 / 12h - Mesa 02: Juventude 
e Direitos Humanos
Prof. Dr. Luiz Augusto Passos – 
UFMT

·         Edivaldo de Souza 
Magalhães – Movimento da 
Juventude
·         Ana de Campos – 
M.E/UFMT
·         Manuel Araújo – 
M.E/UFMT
Coordenador: Fernando Santos de 
Souza – Coordenador Diocesano 
de Pastoral de Juventude
14h / 17h - Reunião do Colegiado 
do Território
19h - Jantar: Saboreando cultura 
troca de experiências em cultura.
 
Dia 21.01.2017
8h - Quebra torto: Saboreando e 
trocando culturas
9h / 10h30 - Mesa 03: Produção do 
conhecimento e rede de proteção 
da juventude no ensino básico e 
ensino superior
·         Isaura Conte - Professora 
Doutora da Unemat/Juara
·         Waldineia Antunes de 
Alcântara Ferreira – Professora 
Doutora da Unemat
·         Amilton da Silva Amaral – 
Secretário de Educação de Novo 
Horizonte Norte
·         Manuel Araújo – 
M.E/UFMT
Coordenadora: Amanda Pereira 
Azinari – Unemat
10h30 / 12h - Mesa 04: Conjuntura 
Política, Território como espaço 
de produção de identidade.
·         Saniely Duarte – Agrovila 
das Palmeiras / Santo Antônio do 
Leverger
·         Maiço Silva Mialho – 
Comunidade Mutum / Jangada
·         Rosa Neide Sandes de 
Almeida – Chefe de Gabinete do 
Deputado Barranco
·         Volnei Albano

ocorrências. 
 “ N ó s  m i l i t a r e s  n o s  
deparamos com situações extremas, 
aonde também somos ouvintes e 
conseguimos estabelecer um elo de 
confiança com o suicida e assim fazer 
o resgate”, destaca.
 O Corpo de Bombeiros 
Militar alerta a população para ficar 
atenta para fatores de risco como: 
tentativas anteriores de suicídio, 
histórico de violência doméstica, 
intenção de suicídio verbalizada, 
histórico familiar de suicídio ou 
tentativa de suicídio, histórico de 
violência sexual, depressão e doença 
psiquiátrica, mudança nas condições 
de saúde ou de estado físico, 
alcoolismo e uso de drogas, 
conhecimento de casos recentes de 
suicídio, morte recente de alguém 
próximo, fim de relacionamento 
afetivo, isolamento social, conflitos 
familiares e problemas econômicos e 
de desemprego.

 Corpo de Bombeiros OMilitar aderiu a campanha 
Jane i ro  Branco ,  mês  

dedicado aos cuidados com a saúde 
mental. 
 De acordo com os dados da 
Secretária de Estado de Segurança 
Pública (Sesp), em 2016 foram 
registrados 252 casos de tentativa de 
suicídio, número semelhante ao de 
casos registros em 2015: 253. 
 Ao longo do mês de janeiro, 
a corporação realizará campanhas 
entre os militares para abordar o 
assunto. Segundo o comandante-
geral adjunto, coronel BM Sandro 
Caillava, esta é uma forma de alertar 
para um problema que é muito 
comum e de extrema atenção social.
 E l e  e x p l i c a  q u e  o s  
bombeiros militares atendem vários 
desses casos e por isso é necessário 
falar do assunto, para que todos 
saibam a importância de estar bem 
emocionalmente para atuar nessas 

Foto: Ilustração
Hemilia Maia

UNEMAT/EXTENSÃO

1º Acampamento Territorial da Juventude
da Baixada Cuiabana começou ontem

Mais informações com Lisanil Pereira (65)99963.9958 lisanilpereira@hotmail.com

JANEIRO BRANCO

Bombeiros participam de campanha 
dedicada a saúde mental

Larissa Malheiros
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