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As energias continuam 
intensas e voltadas para as 
definições, com Marte em 
seu signo, muito próximo de 
Urano e em tenso aspecto 
com Plutão. O astral ainda 

pede cuidados redobrados com acidentes e 
rompimentos. Vênus, também em seu 
signo, caminha livre de pressão e 
movimenta positivamente seu coração.

Esotérico

Marte e  Urano muito 
próximos e em tenso aspecto 
com Plutão ainda indicam 
dias de pouca energia vital e 
n e c e s s i d a d e  d e  
interiorização. Procure 

meditar e praticar yoga, pois podem ajudar 
nesse processo. Vênus caminha livre de 
pressão em Áries aumentando a 
necessidade de distanciar-se da vida social.

A pressão que Marte unido a 
Urano e em tenso aspecto com 
Plutão provocam ainda 
c o n t i n u a  i n t e n s a ,  
especialmente em contratos já 
firmados e em processo de 

execução. Vênus caminha livre de tensão em 
Áries movimentando a vida social e 
promovendo novas amizades. Um romance 
pode começar a qualquer momento.

A forte tensão no céu, 
provocada pela união de 
Marte e Urano em Plutão, 
continua pressionando sua 
área profissional e carreira, 

promovendo mudanças através de 
frustrações e discussões, que deveriam ser 
evitadas. Um rompimento pode ocorrer. 
Vênus caminha livre em Áries indicando 
que novas portas podem abrir-se no setor.

Marte continua em tensão, 
pela aproximação com 
Urano e a pressão por Plutão, 
portanto a necessidade de 
fazer algumas mudanças em 
sua vida continuam intensas. 

Para mudar o futuro, é preciso investigar e 
transformar o presente. Vênus em Áries e 
livre de pressão, ajuda na procura e no 
encontro com uma nova filosofia de vida.

A pressão que a união de 
Marte com Urano e em tenso 
aspecto com Plutão ainda 
provoca, indica movimento 
intenso com relação a um 

romance ou namoro. É possível que você 
esteja questionando a validade de começar 
ou retomar um relacionamento amoroso. 
Vênus em Áries e livre de pressão, traz um 
novo amor para sagitarianos solitários.

Marte e Urano continuam 
unidos e em tenso aspecto 
c o m  P l u t ã o  a i n d a  
movimentam intensamente 
suas emoções. O momento 
m o s t r a  u m  m a i o r  

envolvimento com a vida doméstica e 
família. A compra ou venda de um imóvel 
não está descartada. Vênus, livre de pressão 
em Áries, transforma sua casa em ponto de 
encontro de amigos.

A pressão que envolve Marte 
unido a Urano em tenso 
aspecto com Plutão continua 
movimentando e trazendo 
p o s s í v e i s  p r e j u í z o s  à  
c o m u n i c a ç ã o .  P r o c u r e  

manter-se atento ao que fala e ouve, antes de 
reagir. Mantenha a racionalidade. Vênus 
em Áries caminha livre de pressão 
beneficia estudos e viagens.

Marte continua unido a 
Urano e em tenso aspecto 
com Plutão indica ainda a 
necessidade de manter suas 
finanças e gastos sob rígido 

controle. Procure não envolver-se em 
novos investimentos, pois pode trazer 
perdas. Vênus em Áries continua 
abrindo portas e trazendo novas 
oportunidades financeiras.

Marte e Urano continuam 
unidos e, em tenso aspecto 
com Plutão, continuam 
p r e s s i o n a n d o  s e u s  
relacionamentos pessoais e 
profissionais. A necessidade 

de auto controle para que brigas e 
rompimentos sejam evitados, continua 
forte. Vênus caminha livre de pressão em 
Áries movimentando positivamente sua 
vida social.

Marte continua unido a 
Urano e em tenso aspecto 
c o m  P l u t ã o ,  a i n d a  
provocando problemas e 
exigências sobre humanas em 
sua rotina, especialmente a de 

trabalho. Procure manter o auto controle e 
cumprir uma coisa de cada vez. Vênus em 
Áries e livre de pressão, abre portas para 
novos projetos.

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

A tensão que Marte unido a 
Urano e em tenso aspecto 
com P lu t ão  p rovocam 
continua intensa indicando 
alguns novos caminhos, que 
podem aprofundar suas 

emoções e transformá-las. Vênus em Áries, 
caminha livre de tensão, o que pode ajudar 
nessas descobertas. Você está mais intenso e 
com a sensualidade à flor da pele.

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

O nosso destaque especial de hoje vai para o 
Dr.Wilson Souza Santos. Ele que presta 
relevantes serviços em prol da segurança de 
toda população cacerense.

Um bom dia com muita paz é o que desejamos ao 
Alexsandro Leite, exímio funcionário do MPF.

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

Uma sexta-feira regada de boas energias para Rosinei 
Neves e sua amada esposa Izaina Rocha. Eles que 
frequentam os lugares mais in de nossa city.

Simpatia e humildade fazem parte da vida deste jovem 
casal Eryck Thaygor e  Renata Cristine que cativa a 
todos com seu jeito de ser.

*************************
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Globo Esporte

atito Fernández está há Gpouco mais de um mês 
no Botafogo, mas já 

v iveu  um turb i lhão  de  
emoções. Contratado com a 
missão de substituir Sidão (e 
Jefferson), o paraguaio, de 28 
anos, chegou prestigiado, 
passou por insegurança, foi 
barrado, mas voltou em grande 
estilo: como o herói da 
classificação com três defesas 
de pênaltis contra o Olimpia.

Em pouco tempo de 
clube, Gatito já pode dizer que 
há coisas que só acontecem no 
Botafogo. Antes mesmo de ser 
apresentado, o goleiro falou 
sobre a  expectat iva de 

enfrentar o Olimpia – até então 
apenas uma possibilidade. 
Explica-se: paraguaio, ele foi 
formado no Cerro Porteño, 
principal rival do “Rei de 
Copas”. E quis o destino que o 
confronto lhe reservasse 
muitas (e dúbias) emoções. 
A barração  - Fato é que 
Gatito não inspirou confiança 
nos primeiros jogos. Falhou 
contra o Macaé e rebateu bolas 
fáceis nos dois jogos contra o 
Colo-Colo. Uma delas, em 
Santiago, resultou no escanteio 
do gol da equipe chilena. Sob 
desconfiança, sofreu uma 
lesão muscular que o tirou do 
time e abriu espaço para 

Helton Leite se afirmar.
Fora  dos  jogos  con t ra  
Flamengo, Olimpia e Boavista, 
Gatito voltou a ser relacionado 
para a viagem a Assunção. Em 
sua terra natal foi recebido pelo 
pai – o ex-goleiro Gato 
Fernández - e pela família, mas 
foi barrado e retornou no banco 
de reservas. 
O ensaio - Mesmo em baixa, 
não se abateu. O treino da 
véspera do jogo, no estádio do 
Sportivo Luqueño, foi uma 
espécie de ensaio. Destacou-se 
com três defesas em cobranças 
de pênaltis, mas elas não foram 
suficientes para convencer 
Jair. Era a vez de Helton Leite. 

O estrelato - No Defensores 
Del Chaco, muitas vaiais. 
Mesmo no banco, Gatito foi 
alvo constante de perseguição 
dos torcedores do Olimpia, 

desde o aquecimento. 
 No jogo, Helton Leite 
foi bem, fechou o gol, mas 
sentiu a coxa no segundo 
tempo.

emorou, mas veio a Dprimeira vitória no 
Campeonato  Mato-

Grossense para o Mixto. O 
Alvinegro da Vargas abriu dois 
gols de diferença sobre o 
Cacerense na primeira etapa, 
sofreu um gol depois do 
intervalo, mas segurou o placar 
de 2 a 1 até o apito final, que foi o 
suficiente para tirar o time da 
lanterna do Grupo A. Os gols do 
Tigre foram marcados Pedro 
Augusto e Sidinei, Edson 
descontou para a Fera do 
Pantanal.

Com a vitória, o Mixto 
chega aos quatro pontos e deixa a 
última colocação do Grupo A 
para o próprio Cacerense, que 
estacionou nos dois pontos. 
Somente  o  lan te rna  se rá  
rebaixado à segunda divisão em 
2018. As duas equipes têm mais 
duas partidas para disputar no 
Mato-Grossense.

O Alvinegro da Vargas 
dominou a partida no começo e 
marcou o primeiro gol logo aos 7 
minutos com o artilheiro Pedro 
Augusto - ele divide a artilharia 

do estadual com o Andrezinho do 
Sinop, ambos têm quatro gols. 

Ainda na primeira etapa, 
Sidinei  ampl iou em uma 
cabeçada, 2 a 0. Depois do 
intervalo, o Cacerense voltou 
disposto a dificultar a vida 
mixtense. Aos 16 minutos do 
segundo tempo, Edson diminuiu 
o placar, mas o time visitante não 

demonstrou forças para empatar.
Na próxima rodada  

marcada para o dia 12 de março, o 
Mixto recebe o Sinop, na Arena 
Pantanal. O Cacerense enfrenta o 
Luverdense no mesmo dia, no 
estádio Geraldão, em Cáceres. 

Os dois jogos serão 
válidos pela 8ª rodada do 
Campeonato Mato-Grossense.

Globo Esporte

Mixto x Cacerense, na Arena Pantanal  

Foto: Fernanda Arantes/TVCA

Mixto vence primeira no estadual, 
afunda Cacerense e deixa lanterna

MATOGROSSENSE

GATITAÇO

Goleiro supera vaias, pressão e desconfiança e se torna o cara da classificação nos 
pênaltis. Cenário não poderia ser melhor: em sua cidade, diante de sua família

De reserva a herói: os passos de Gatito 
da barração ao estrelato no Botafogo

Gatito defendeu três das quatro cobranças do Olimpia  

Foto: Reuters

O ano pode ser novo, mas para 
muitas pessoas as dívidas são velhas e 
persistem tirando o sono. Mas nem tudo 
está perdido. 

É possível reverter a situação 
para terminar 2017 com as contas em dia 
e, mais do que isso, pode ser o ano de 
aprender a controlar as finanças e ter a 
tão sonhada saúde financeira que irá 
trazer bons resultados ao longo da vida. 
Na maioria das vezes sabemos o que 
fazer, mas não colocamos em prática. 
Por isso, mudar exige decisão e força de 
vontade para fazer o que é necessário.

Um bom começo é colocar as 
dívidas no papel ou na tela, para poder 
avaliar qual é a dimensão de cada gasto. 
A partir disso é possível fazer um 
planejamento financeiro, para saber 
quanto é gasto mensalmente com as 
contas fixas e quanto pode ser poupado 
para pagar as dívidas. 

Anotar tudo o que é gasto é uma 
atividade importante para identificar 
quais são os gargalos do orçamento e o 
que pode ser cortado.

A partir desses primeiros passos, 
é importante resistir às tentações e 
manter a meta. Comprar apenas o 
necessário pode parecer difícil no 
começo, porém, com algum tempo essa 
atitude passa a fazer parte da rotina. 

Pense se a compra é só por 
impulso ou se o objeto ou serviço é de 
fato uma necessidade para aquele 
momento. E, caso seja uma necessidade, 
uma boa dica é sempre pesquisar os 
preços, pois o mesmo item pode ser 
encontrado por valores bem diferentes.

Não significa deixar de gastar ou 
utilizar o cartão de crédito, mas avaliar 
as necessidades e planejar os gastos para 
investir no futuro ou mesmo para 
realizar algum desejo. 

Pode ser comprar uma casa, 
passar férias em um lugar paradisíaco ou 
comprar um novo computador que irá 
facilitar o trabalho. Com o planejamento 
financeiro é possível controlar os 
impulsos e direcionar os recursos para as 
melhores escolhas.

Fazer boas escolhas é importante 
para uma vida balanceada e também para 
ter finanças equilibradas. Precisamos 
escolher o que queremos plantar para 
colher bons frutos. E um desequilíbrio 
aconteceu, ainda dá tempo de reverter a 
situação e fazer do ano novo uma 
oportunidade para reestruturar o 
orçamento e voltar a ter noites de sono 
tranquilas.
 
Aifa Naomi é presidente do Sicoob 
Central MT/MS

ALVARÁ
Terça-feira, dia 28, é o último dia para 
pagamento do Alvará de Licença 2017. 
Após essa data será cobrado juros e 
multas, podendo o estabelecimento ser 
noticiado pelos fiscais de tributos 
municipais. Os contribuintes que desejam 
regularizar  sua situação perante o fisco 
municipal, deverão procurar a Secretaria 
de Fazenda, localizada na Avenida Brasil, 
número 119, no horário das 07h 30 às 
11h30 ou das 13h30 às 17h30. A guia para 
pagamento  pode ser retirada pela internet 
n o  s i t e  d a  P r e f e i t u r a  
www.caceres.mt.gov.br “Cidadão 
Online”.

OPERAÇÃO RODOVIDA
Até o próximo dia 5, a Operação 
Rodovida vai reforçar a conscientização 
dos foliões durante o Carnaval. A segunda 
fase da ação do governo federal tem o 
objetivo de prevenir e evitar acidentes nas 
estradas federais do País. Entre as 
atividades está a disseminação de 
campanhas educativas nas redes sociais, 
para alertar os motoristas sobre o 
resultado desastroso da mistura de álcool 
com direção. Além disso, a operação 
reforçou a fiscalização sobre alcoolemia 
(o conhecido teste do bafômetro), excesso 
d e  v e l o c i d a d e ,  m o t o c i c l e t a s ,  
ultrapassagens irregulares e transporte de 
crianças.

PROCESSO SELETIVO IFMT
Encerram-se hoje, as inscrições para 
2.790 vagas para os cursos de pós-
graduação lato sensu (especialização) a 
distância (EaD). Os cursos são ofertados 
pelo IFMT, em parceria com a UAB 
(Universidade Aberta do Brasil). São 
ofertados seis cursos de pós-graduação 
lato sensu: Design Instrucional, Educação 
em Libras e Educação Inclusiva, Gestão 
Pública, Proeja, Redes e Computação 
Distribuída e Ensino de Química. Os 
cursos serão ofertados online, por meio de 
plataforma web, mas os polos de apoio 
presencial estão em 24 localidades do 
Estado: Água Boa, Alto Araguaia, 
Arenápolis, Aripuanã, Barra do Bugres, 
Canarana, Cáceres, Colíder, Comodoro, 
Cuiabá, Diamantino, Guarantã do Norte, 
Jauru, Juara, Juína, Lucas do Rio Verde, 
Nova Xavantina, Pedra Preta, Pontes e 
Lacerda, Primavera do Leste, Ribeirão 
Cascalheira, São Félix do Araguaia, 
Sapezal e Sorriso. As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente pelo site da 
seleção do IFMT. 

BAIXA INCIDÊNCIA
O monitoramento nos casos de dengue, 
zika e chikungunya em Mato Grosso, 
constatou baixa incidência dessas. O 
levantamento foi feito pela Vigilância 
Epidemiológica da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) no período de 1º de 
janeiro a 11 de fevereiro deste ano.  De 
acordo com o levantamento, foram 
constatados 970 casos de dengue, uma 
redução de 93% em relação ao mesmo 
período de 2016. A incidência acumulada 
é de 30 casos por 100 mil habitantes. 

O ano pode ser novo, mas para 
muitas pessoas as dívidas são velhas e 
persistem tirando o sono. Mas nem tudo 
está perdido. 

É possível reverter a situação 
para terminar 2017 com as contas em dia 
e, mais do que isso, pode ser o ano de 
aprender a controlar as finanças e ter a 
tão sonhada saúde financeira que irá 
trazer bons resultados ao longo da vida. 
Na maioria das vezes sabemos o que 
fazer, mas não colocamos em prática. 
Por isso, mudar exige decisão e força de 
vontade para fazer o que é necessário.

Um bom começo é colocar as 
dívidas no papel ou na tela, para poder 
avaliar qual é a dimensão de cada gasto. 
A partir disso é possível fazer um 
planejamento financeiro, para saber 
quanto é gasto mensalmente com as 
contas fixas e quanto pode ser poupado 
para pagar as dívidas. 

Anotar tudo o que é gasto é uma 
atividade importante para identificar 
quais são os gargalos do orçamento e o 
que pode ser cortado.

A partir desses primeiros passos, 
é importante resistir às tentações e 
manter a meta. Comprar apenas o 
necessário pode parecer difícil no 
começo, porém, com algum tempo essa 
atitude passa a fazer parte da rotina. 

Pense se a compra é só por 
impulso ou se o objeto ou serviço é de 
fato uma necessidade para aquele 
momento. E, caso seja uma necessidade, 
uma boa dica é sempre pesquisar os 
preços, pois o mesmo item pode ser 
encontrado por valores bem diferentes.

Não significa deixar de gastar ou 
utilizar o cartão de crédito, mas avaliar 
as necessidades e planejar os gastos para 
investir no futuro ou mesmo para 
realizar algum desejo. 

Pode ser comprar uma casa, 
passar férias em um lugar paradisíaco ou 
comprar um novo computador que irá 
facilitar o trabalho. Com o planejamento 
financeiro é possível controlar os 
impulsos e direcionar os recursos para as 
melhores escolhas.

Fazer boas escolhas é importante 
para uma vida balanceada e também para 
ter finanças equilibradas. Precisamos 
escolher o que queremos plantar para 
colher bons frutos. E um desequilíbrio 
aconteceu, ainda dá tempo de reverter a 
situação e fazer do ano novo uma 
oportunidade para reestruturar o 
orçamento e voltar a ter noites de sono 
tranquilas.
 
Aifa Naomi é presidente do Sicoob 
Central MT/MS

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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Cansadas das mazelas sofridas 
desde o malfadado Plano Collor, 
muitas famílias à época começaram a 
planejar-se para viver em países com 
perspectiva de futuro mais promissor. 
Iniciaram o processo buscando obter 
cidadania norte-americana ou 
europeia. 

Em seguida, encaminharam os 
filhos, ainda pequenos, para 
estudarem em escolas de nível básico 
com currículos bilíngues, a fim de 
prepará-los para viver expatriados 
desde a tenra idade e criar pessoas 
com visão global do mundo dos 
negócios e de outros aspectos da vida 
em geral, de maneira que pudessem 
prosperar onde desejassem viver. 

O s  c h e f e s  d e  f a m í l i a  
começaram a esforçar-se para 
rapidamente obter fluência nos 
idiomas estrangeiros mais utilizados, 
como o inglês, francês, alemão, 
espanhol e, mais recentemente, o 
mandarim. 

Após os filhos terem acabado 
os cursos básicos, enviaram-nos para 
fazer os cursos secundários no 
exterior, com vistas a lá continuarem 
para concluir os cursos superiores.

Enquanto isso, muitos pais 
obtiveram qualificação acadêmica de 
alto nível (mestrados, doutorados 
etc), visando mais facilmente 
obterem vistos de trabalho nos países 
para onde iriam se mudar. 

Concomitantemente, com a 
ajuda de advogados especializados e 
consultores de bancos internacionais, 
inteiraram-se do modo de vida e 
legislação desses países.

Aproveitando os momentos de 
euforia financeira no Brasil, quando o 
preço dos imóveis sobe de maneira 
exorbitante, venderam-nos, com o 
propósito de criar liquidez e aguardar 
os momentos mais adequados para 
comprar moedas fortes a preços 
baixos, visando enviar para o exterior.

Na atualidade, na convivência 
permanente com alunos que 
frequentam escolas de idiomas, 
visando aprender mais um ou 
simplesmente para manter a fluência 
e m  a l g u m  j á  d o m i n a d o ,  é  
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impressionante a constatação do 
número de famílias inteiras que estão 
preparando-se para ir definitivamente 
para um país desenvolvido, como: 
EUA França, Portugal, Reino Unido 
(apesar do Brexit), Espanha, Itália, 
Suíça, Bélgica e Luxemburgo.

O pleno domínio de idiomas 
e s t r a n g e i r o s  é  s e m p r e  u m a  
ferramenta muito importante em 
qualquer fase da vida, pois quem é 
poliglota tem um grau de mobilidade 
incomparável, em situações de risco 
político e econômico elevado, como 
no Brasil presente. 

Que o digam, também, as 
milhares de famílias da Venezuela e 
Argentina, que abandonaram às 
pressas suas pátrias, em direção a 
"portos seguros".

Também o Panamá tem 
recebido muitos expatriados, pois 
tem estrutura política estável, 
economia equilibrada, boa qualidade 
de  v ida  e  t ambém por  s e r  
administrado sob a ótica capitalista, 
além de oferecer cidadania a 
residentes e regime fiscal muito 
diferenciado dos demais países 
vizinhos. 

S e  n o s  m o v i m e n t o s  
imigratórios anteriores, as pessoas 
que deixavam o Brasil, tinham 
alguma esperança de voltar um dia, na 
atualidade, isso já não ocorre. 

Desfazem-se de todos os seus 
bens domésticos e muitas chegam a 
abdicar da cidadania brasileira, num 
movimento radical de cortar os laços 
definitivamente. Não querem esperar 
mais 30 ou 40 anos, se tudo der certo, 
para que o Brasil transforme-se ao 
menos num país de segundo mundo.

É lamentável para um país que 
carece de tudo, que empresários, 
médicos, dentistas, advogados, 
psicólogos, economistas, professores 
universitários, cientistas, jornalistas e 
muitos outros profissionais de alto 
calibre intelectual tenham que deixar 
o país, para viver dignamente.
 
Fernando Pinho é economista, 
palestrante e consultor financeiro da 
Prospering Consultoria.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Fuga de Capitais e IntelectosNovo ano, velhas finanças

MULHER É ROUBADA NA PORTA DE 
SUA RESIDÊNCIA NA POUPEX

A dona de casa de 
iniciais V. C. B. M. 
D., de 32 anos, foi 
rendida e roubada no 
p o r t ã o  d e  s u a  
residência, no Bairro 
Jardim Celeste em 
C á c e r e s ,  n e s t a  
quarta-feira (22). De 
acordo com a Polícia 
Militar, a vítima teria 
saído para colocar 
lixos em sua lixeira e 
teria avistados os 
suspeitos à espreita, nas imediações de sua residência. As pressas a 
senhora tentou fechar o seu portão, mas os suspeitos foram mais 
rápidos e bloquearam o portão, e ai adentraram a residência. Com o 
uso de força e agressividade os suspeitos mantiveram a senhora no 
canto de sua cozinha e começaram a vasculhar a residência em busca 
de dinheiro e jóias. A senhora foi vigiada por um suspeito de estatura 
média, de cor morena, trajando short e sem camiseta, e que lembra do 
mesmo possuir uma tatuagem em um dos ombros, e pelo nervosinho 
não conseguiu caracterizar o segundo suspeito. Foram levados da 
residência a importância de R$ 1480,00 reais, e um aparelho celular 
marca Samsung, modelo J5. Os policiais realizaram rondas pelas 
imediações porém nenhum dos suspeitos foi encontrado. (Fonte: 
Joner Campos e Foto: Ilustrativa)

MORADORES DA PONTA DO ATERRO DENUNCIAM 
ROUBOS E FURTOS NA REGIÃO

Um assalto foi registrado 
durante a madrugada 
d e s t a  q u a r t a - f e i r a  
(22/02), na comunidade 
Santa Clara, localizada 
na Ponta do Aterro, cerca 
de 200 km de Vila Bela 
da Santíssima Trindade. 
Um idoso de 62 anos, foi 
e s p a n c a d o  p e l o s  
bandidos, que levaram 
dinheiro de uma loja de 
conveniência. O fato 

aconteceu por volta de 03h da madrugada, quando quatro pessoas 
entraram na loja que pertence ao idoso. Segundo informações, foi 
levada uma quantia de R$ 1.000,00, além disso, os suspeitos 
agrediram a vítima. Segundo uma moradora, que comunicou o fato à 
polícia, este não é o primeiro assalto cometido na região. Outros 
estabelecimentos e residências foram invadidos. As vítimas estão 
bastante revoltadas com a situação. Há a possibilidade de os 
criminosos serem moradores da própria comunidade. A polícia agora 
investiga os casos para chegar aos autores do crime. (Fonte: TVCO e 
Foto: Ilustrativa)
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Editoria

t u a l m e n t e ,  P o r t o  AEsperidião conta com 
cerca de 5,9 mil processos 

(1.200 criminais e o restante 
distribuído entre feitos cíveis, 
juizado especial/Projudi e 
procedimentos em andamento via 
administrativa) e 21 funcionários. 
São nove servidores efetivos 
(sendo três oficiais de justiça), 
dois assessores de gabinete, seis 
terceirizados e quatro estagiários.

A maioria dos processos 
em trâmite versa sobre Direito de 
Família e, por se tratar de região 
que faz fronteira com a Bolívia, 
crimes de receptação e tráfico de 
drogas.
Segundo o gestor-geral de Porto 
Esperidião, Jorge Luis Carreiro, 
que está há nove anos na unidade 
e acompanhou a evolução ao 
longo dos anos, a comarca hoje 

apresenta um quadro de pessoal 
bastante satisfatório.

“No  f ina l  de  2016  
recebemos três servidores e 
quatro estagiários e isso com 
certeza contribui com a nossa 
prestação jurisdicional. No 
passado chegamos a funcionar 
com apenas três servidores e com 
juiz cumulando comarca. Em 
dezembro de 2015 a juíza Lílian 
p a s s o u  a  j u r i s d i c i o n a r  
exclusivamente aqui e permanece 
até hoje. A vinda dela nos ajudou 
muito e com o decorrer do tempo 
conseguimos baixar o estoque”, 
salientou.

J o r g e  c o n t a  q u e  
antigamente, mesmo com o 
déficit de pessoas, os servidores 
sempre procuraram atender 
adequadamente a população, que 
é bastante carente. “Sempre 

buscamos fazer a sociedade se 
sentir acolhida com relação aos 
nossos serviços, priorizando não 
apenas os processos urgentes”, 
enfatiza.

Em relação à estrutura do 
Fórum, o gestor conta que os 
servidores contam com boas 
condições de serviço. “Por ser 
uma comarca nova, trabalhamos 
com boas instalações. Antes a 
internet era muito ruim, mas hoje 
também está melhor. Posso dizer 
que é uma comarca boa para se 
t r a b a l h a r ,  p o i s  é  b e m  
estruturada”.

Há 14 meses responsável 
pela unidade judiciária, a juíza 
Lílian Bartolazzi Laurindo só tem 
elogios para sua equipe de 
trabalho. “A experiência tem sido 
muito positiva. Estou aqui desde 
14 de dezembro de 2015 e o que 

mais se destaca na comarca são os 
servidores. Apesar de pequena, a 
equipe é muito unida e os 
servidores bastante solícitos para 
atender as demandas.

Todos estão sempre de 
mão dadas, num clima pacífico de 
trabalho, e isso faz muita 
diferença para um ambiente 
salutar”, afirma a magistrada.

Além disso, a juíza 
ressalta outro ponto positivo da 
Comarca de Porto Esperidião: a 

disposição da população em 
conciliar. 

“Na maioria dos casos a 
própria pessoa sugere que seja 
feito acordo, que costuma ocorrer 
bastante durante a audiência”, 
revela Lílian, que elogiou o 
acolhimento recebido na cidade. 
“Tenho gostado bastante de 
trabalhar em Porto Esperidião e 
quando mudar para outra 
comarca vou levar comigo uma 
ótima impressão de lá”, finaliza.

 Instituto Federal de OEducação Ciência e 
Tecnologia de Mato 

Grosso (IFMT) publicou edital de 
abertura para o processo seletivo 
para o curso de Pós-Graduação 
Lato  Sensu  em nível  de  
Especialização em Ensino de 
Ciências da Natureza. 

O curso, inteiramente 
gratuito, será ofertado na 
modalidade presencial, com 
atividades teórico-práticas, e 
acontecerá nas instalações do 
IFMT São Vicente Centro de 
Referência de Jaciara. As aulas 
acontecerão quinzenalmente, aos 
finais de semana (sexta-feira e 
sábado).

Estão sendo ofertadas 40 
vagas, destinadas à capacitação 
de  p rofessores  e  demais  
profissionais da educação. As 

inscrições estão abertas de 1º a 13 
de março e podem ser feitas 
através de nosso  portal de seleção
da instituição. O único custo será 
de R$ 50,00 para o pagamento da 
taxa de inscrição.

O objetivo do curso é 
capacitar profissionais para o 
desenvolvimento de saberes 
docentes sobre o Ensino de 
Ciências da Natureza, podendo 
contribuir para a investigação e a 
reflexão de práticas educacionais 
interdisciplinares específicas da 
Educação Básica e do Ensino 
Superior.

A carga horária total é de 
432 horas, sendo 360 horas 
destinadas à execução de 
componentes curriculares, 32 
h o r a s  d e  a t i v i d a d e s  
complementares e 40 horas para 
elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC).
A seleção acontecerá em três 
fases:  Fase I (eliminatório): 
Homologação e divulgação das 
i n s c r i ç õ e s ;  F a s e  I I  
(classificatório): Análise de 
C u r r í c u l o ;  F a s e  I I I  
(classificatório): Análise da Carta 
de Intencionalidade.

Os candidatos aprovados 
deverão efetuar a matrícula no 
período de 25 a 28 de março, na 
Secretaria de Registro Escolar do 
Centro de Referência de Jaciara.

O início das aulas está 
previsto para o dia 07 de abril de 
2017.

Outras informações e o 
c ronograma  comple to  do  
processo seletivo podem ser 
encontrados no Edital nº 08/2017 
– Propes/IFMT, disponibilizado 
no . portal do IFMT

10 ANOS

Comarca de Porto Esperidião  
 festeja 10 anos de instalação

Lígia Saito

A maioria dos processos em trâmite versa sobre Direito de Família e, por se tratar de região que faz fronteira com a Bolívia, crimes de receptação e tráfico de drogas

Equipe de trabalho é elogiada pela Juíza Lílian Bartolazzi Laurindo
 

Foto: TJMT

PROCESSO SELETIVO

IFMT abre seleção para Especialização
em Ensino de Ciências da Natureza

Assessoria
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A sua expectativa de vida cresce com cuidados muito simples
 Comer melhor: O cuidado com o que vai no seu prato é um dos pontos centrais para 
alcançar uma maior . O abuso de alimentos ricos em gorduras qualidade de vida
saturadas, sódio e açúcares é um gatilho para doenças como infarto, derrames, 
hipertensão, obesidade, diabetes e até câncer. Em contrapartida, é fácil incluir no 
cardápio alimentos heróis da resistência e da . Cientistas da longevidade
Universidade Park, nos Estados Unidos, concluíram que consumir mais oleaginosas 
(nozes, castanhas, avelãs, amêndoas e pistache) reduz o risco de males cardíacos 
entre 25% e 39%, quando consumidos cinco vezes por semana. Elas são ricas em 
gorduras boas, em especial o ômega 3, que diminuem as taxas de colesterol ruim e 
evitam a formação de placas de gordura que obstruem as artérias. O Centro de 
Pesquisas Médicas de Cardiff, no País de Gales, comprovou que vítimas de ataques 
cardíacos aumentaram as chances de evitar novos problemas em 29%, quando 
passaram a comer peixe pelo menos duas vezes por semana, graças a presença do 
ômega 3.
Durma bem: Repor as energias do dia com uma boa noite de sono é mais do que 
importante, é essencial! Um estudo da American Academy of Sleep comprovou que 
dormir bem é um dos segredos para a . Dos 2.800 participantes da longevidade
pesquisa, os 46% que relataram insatisfação com a saúde tinham também má 
qualidade de sono. Uma outra pesquisa da Associated Professional Sleep Societies 
afirma que quem sofre de insônia crônica corre três vezes mais risco de morrer em 
comparação à pessoas que não sofrem com o problema. Para os pesquisadores, o 
ideal são pelo menos 7 horas e meia de sono por dia.
Mexa-se: Os benefícios da atividade física para a saúde do organismo somam uma 
lista extensa. Dizer não ao sedentarismo significa afastar de perto doenças como a 
obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, além de 
dar mais disposição e energia. Para colher todos esses benefícios, basta andar. Uma 
pesquisa da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP), da USP, comprovou 
que a caminhada reduz a pressão arterial na primeira hora e, o que é melhor ainda, 
essa queda se mantém nas 24 horas subsequentes. O cérebro também fica mais 
afiado. Um estudo norte-americano recente, publicado na revista Neuroscience, 
mostrou que durante os exercícios o corpo produz uma substância que estimula o 
nascimento de novos neurônios, o que melhora nossas atividades cognitivas, em 
especial a memória.
Controle os nervos: Apesar de não ser considerado doença, o estresse pode 
favorecer o aparecimento de doenças psico-fisiológicas e, por isso, precisa ser 
observado e controlado. "Quanto maior for o nível de estresse, maior será a 
deteriorização física e psicológica da pessoa", mostra a psicóloga Sandra Leal 
Calais, da Unesp. O estresse também é fator de risco para os problemas do coração. 
Foi o que concluiu uma grande pesquisa feita em Campinas e São Paulo pela 
Secretaria do Estado da Saúde. Entre as mais de 100 mil pessoas analisadas, 46,8% 
sofriam algum tipo de estresse e tiveram seus níveis de problemas cardiovasculares 
aumentados.
Dê olho na balança: Uma alimentação equilibrada, rica em nutrientes, e a prática de 
exercícios físicos regulares vão te ajudar a manter o peso ideal. O sobrepeso e a 
obesidade, além de elevar os riscos de diabetes, derrame, hipertensão e apneia, estão 
por trás de 30% dos casos de câncer, de acordo com dados levantados pela União 
Internacional de Combate ao Câncer (UICC). Por isso, a regulação da dieta é 
fundamental. Além de melhorar a saúde e a autoestima, a perder peso também 
favorece a memória, segundo pesquisas feitas pelo Hospital das Clínicas, de São 
Paulo. (Por: Minha Vida)

s e r v i ç o s  a d m i n i s t r a t i v o s  e  
funcionais. Na correição, são 
checados itens relativos à gestão 
administrativa e financeira, atuação 
dos membros e cumprimento de 
determinações  legais  e  das  
resoluções do CNMP.

Em Cáceres, a equipe 
composta pelo Promotor de Justiça 
Dr. Francisco Cardoso e pelo 
Procurador Regional da República 
Dr. Flávio Paixão, realizou a 
inspeção em todas as Promotorias de 
Justiça de Cáceres e também nos 
Ofícios do Ministério Público 
Federal.

Com a correição em Mato 
Grosso, a Corregedoria Nacional do 
Ministério Público conclui o 1º 
Ciclo de Correições do órgão, 
iniciado em 2009.

Após a conclusão, será 
elaborado um relatório, que será 
apresentado ao Plenário do CNMP, 
depois de ouvidas as unidades 
correicionadas.

04

A Presidente do Conselho 
M u n i c i p a l  d a  C r i a n ç a  e  
Adolescente e do Fundo Municipal 
da Criança e Adolescente, Fátima 
Borghi Martins, comemora a 
conquista. “ Contribuímos com 
repasses do Fundo Municipal da 
Criança e buscamos parceiros para 
d o a ç õ e s .  G r a ç a s  a o  J u b a  
Supermercados, ao empenho do 
Contador Paulo Bordim e ao 
Rotary Club de Mirassol D'Oeste, 
ampliaremos as instalações do 
Centro Social”, explica Fátima.

O evento de lançamento do 
P r o j e t o ,  c o n t o u  c o m  
aproximadamente 150 pessoas e 
aconteceu no Centro Social João 
Paulo II, onde uma diversificada 
programação brindou o público 
presente.

No final, o Juba ofereceu 
um lanche com refrigerante a todos 
os presentes.

a última sexta-feira (17), Nfoi a vez de Mirassol 
D'Oeste, também receber 

atenção especial do Juba.
O Diretor Administrativo, 

Mirko Ribeiro, participou da 
solenidade de lançamento da 
construção de um refeitório e uma 
cozinha, destinados ao Centro 
Social João Paulo II, mantido pelas 
Irmãs Mercedárias, com apoio do 
Fundo Municipal do Direito da 
Criança e do Adolescente, daquele 
município.

Segundo Mirko, o Grupo 
Juba doou os recursos para a 
realização desse projeto de cunho 
social relevante, garantindo a verba 
para a melhoria nas edificações do 
prédio. Ele ainda informa que para 
efetivação desta obra, o Rotary 
Club de Mirassol D'Oeste, adquiriu 
um terreno anexo ao Centro Social 
e doou à instituição para que a 
construção pudesse acontecer.

“É um prazer para nós do 
Grupo Juba poder participar deste 
momento de assistência social em 
Mirassol D'Oeste. Isto não é uma 
doação, mas um compromisso de 
responsabilidade social com as 
crianças que vivem aqui. Em 
Mirassol também nos instalamos e 
por isso nossa atenção especial 
com esta causa e esse município”, 
destaca Mirko.

O Diretor observa que estas 
parcerias são recorrentes nos 
municípios onde a Rede Juba de 
Supermercados possui lojas. “Aqui 
em Mirassol D'Oeste não seria 
diferente. Esta é mais uma ação 
h u m a n i t á r i a  q u e  e s t a m o s  
engajando para o atendimento de 
mais de uma centena de crianças”, 
avalia Ribeiro.

Mirko Ribeiro ainda 
reconhece o empenho de Paulo 
Bordim e do Rotary Club de 
Mirassol D'Oeste. “Com as 
parcerias fica muito mais fácil 
praticarmos a solidariedade. 
Agradeço a esses parceiros pelo 
empenho e juntos pudemos 
contribuir com o social”.

P a r a  a  I r m ã  R i t a ,  
administradora do Centro Social 
João Paulo Segundo II, a parceria 
com o Juba Supermercados e o 
Rotary Club de Mirassol, vão 
g a r a n t i r  a  a m p l i a ç ã o  d o  
atendimento às crianças do 
município. “Hoje recebemos 96 
crianças, e, com a realização deste 
projeto, vamos ampliar espaços e 
acolher muito mais de 100 
crianças. Isto só vai ser possível 
graças ao Juba e ao Rotary Club 
que se sensibilizaram por esta 
causa”, reconhece Irmã Rita.

a terça-feira, 21, a 1ª NPromotoria de Justiça Cível 
de Cáceres recebeu a visita 

Correcional da Corregedoria 
Nacional do Ministério Público 
(CNMP), dentro do Cronograma de 

Inspeções previstas para as unidades 
do Ministério Público em Mato 
Grosso na semana de 20 a 24 de 
fevereiro.

O objetivo da visita  foi de  
verificar o funcionamento dos 

Hábitos que ajudam a ter uma saúde mais plena

CORREIÇÕES

Promotoria de Justiça Cível de Cáceres
recebe visita Correcional da CNMP

Da Redação

Após a conclusão, será elaborado um relatório, que será apresentado ao Plenário do CNMP, depois de ouvidas as unidades correicionadas

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Dr. Francisco Cardoso, Dr. Douglas Strachicini e Dr. Flávio Paixão

Foto: Facebook

Grupo Juba patrocina construção de refeitório e
cozinha para Centro Social em Mirassol D'Oeste
Esdras Crepaldi/Assessoria

 
Foto: Assessoria

Mirko Ribeiro - Diretor Administrativo do Grupo Juba
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oferecidos pela iniciativa. De 9 a 17 de 
março serão realizadas as cirurgias, sendo 
que  a  pa r t i r  do  d i a  14  se rão  
disponibilizados no espaço apenas os 
procedimentos cirúrgicos.
Confira abaixo o cronograma de 
atendimentos por municípios:
Araputanga – 8 de março
Cáceres – 9, 10, 11 e 12 de março
Curvelândia – 10 e 12 de março
Figueirópolis d'Oeste – 12 de março
Glória d'Oeste – 9 de março
Indiavaí – 8 de março
Jauru – 8 e 9 de março
Lambari d'Oeste – 11 e 12 de março
Mirassol d'Oeste – 11, 12 e 13 de março
Porto Esperidião – 9, 10 e 11 de março
Reserva do Cabaçal – 8 de março
Rio Branco – 11 de março
Salto do Céu – 9 e 10 de março
São José dos Quatro Marcos – 7 e 11 de 
março

atendimentos de saúde, a caravana 
oferece consultas, exames e cirurgias de 
catarata,  pterígio e também o 
procedimento yag laser.

“A orientação que passamos 
aos municípios é chegar às 5h para 
começarmos o credenciamento dos 
pacientes, para então às 6h iniciar os 
atendimentos oftalmológicos. Também 
orientamos as prefeituras de que não 
existe necessidade dos pacientes 
estarem em jejum. Então essa reunião 
foi de extrema importância para a 
organização de nosso evento”, disse 
Simone.
Calendário - Os atendimentos de 
oftalmologia da caravana acontecem 
entre os dias 7 e 17 de março, no Parque 
Municipal Vereador Wilson Souza 
Rézio. Entre 7 e 13 de março serão 
realizados o apoio diagnóstico, que 
incluem as consultas e exames 

 ara garantir o atendimento de Ptoda a demanda da região Oeste, a 
coordenação definiu junto com os 

municípios um cronograma dos 
atendimentos oftalmológicos, medida 
que torna mais organizada a logística do 
evento.

Ao apresentar a Caravana da 
Transformação aos municípios, o 
coordenador-geral da iniciativa, 
secretário de Estado do Gabinete de 
Governo, José Arlindo de Oliveira, 
lembrou que apesar do Estado fornecer 
toda a estrutura para o atendimento da 
população durante os dias de evento, as 
prefeituras também devem ser parceiras, 
já que toda a logística de transporte e 
alimentação dos pacientes é de 
responsabilidade do município.

“Gostaria de agradecer a 
ousadia e a coragem do prefeito de São 
José dos Quatro Marcos, Ronaldo 
Floreano dos Santos, em receber um 
evento grandioso como esse de braços 
abertos e pronto para ajudar no que for 
preciso. Vale lembrar que entre todos os 
parceiros que nos acompanham durante 
as edições, o município anfitrião é o 

maior deles”, destacou José Arlindo.
A parceria entre Governo do 

Estado e município renderá bons frutos 
ao município de São José dos Quatro 
Marcos, na avaliação do prefeito. O 
gestor já começou um trabalho de 
mobilização do comércio e da rede 
hoteleira, otimista que o período de 
realização do evento alavanque a 
economia do município, já que nos dias 
de atendimentos de cidadania pelo menos 
300 servidores se deslocam para o 
município. “Este é o maior evento que 
Quatro Marcos já recebeu”, disse 
Ronaldo.

Um dos pontos discutidos 
durante a reunião, foi com relação ao 
levantamento da demanda oftalmológica 
de cada município. Até o momento, a 
região Oeste possui aproximadamente 
4.600 pessoas aguardando atendimento 
oftalmológico. No caso de Quatro 
Marcos, alguns pacientes estão na fila de 
espera há pelo menos 4 anos, como 
relatou a secretária de Saúde do 
município, Tayonara Silva.

A demanda do município é de 
300 pessoas, mas com a notícia da 

Caravana chegando, a gestora percebeu 
que a procura da população aumentou e 
estima que este número pode chegar a 
500 atendimentos. Tayonara comemorou 
a chegada do evento na cidade, já que não 
existe oftalmologista que atenda pela 
rede pública no município. “O que 
acontecia é que a gente tinha que 
direcionar esses pacientes para Cuiabá ou 
para Cáceres e agora nossa cidade é 
privilegiada com a caravana”, disse a 
secretária de Saúde.

Igualmente satisfeito pela 
iniciativa está o prefeito de Curvelândia, 
Sidinei Custódio. Até o momento, o 
município já regulou 260 pacientes, mas 
este número deve chegar a 300, estima 
Sidinei. “A região só tem a agradecer o 
Governo do Estado por escolher esse 
local para a realização do evento. A 
dificuldade que temos em levar esses 
pacientes para outros municípios é muito 
grande e agora acredito que vamos ficar 
mais tranquilos”, disse o prefeito.

Outro assunto foi a capacitação 
de hanseníase que será realizada durante 
os dias do evento. Para isso, os 
municípios devem mobilizar os 
profissionais de saúde (enfermeiros, 
médicos, fisioterapeutas, biomédicos, 
agentes de saúde, entre outros). A 
capacitação é uma realização da 
Secretaria de Estado de Saúde (SES) e 
acontecerá nos dias 13 a 16 de março, na 
Faculdade Quatro Marcos (FQM).
Atendimento da população - Para ser 
atendido durante a caravana, os 
moradores dos 14 municípios envolvidos 
já podem procurar a Secretaria Municipal 
de Saúde com seus documentos pessoais 
e com o Cartão SUS, que deve estar 
preferencialmente atualizado até a data 
de início do evento. A partir deste 
primeiro atendimento, a prefeitura fará o 
encaminhamento dos pacientes.

A coordenadora de Saúde da 
Caravana da Transformação, Simone 
Balena, lembra que os atendimentos têm 
como público-alvo pessoas com mais de 
55 anos, já que é a faixa etária mais 
atingida pela catarata. Entre os 

CARAVANA DA TRANSFOMAÇÃO

Atendimento dos municípios é definido durante
reunião em São José dos Quatro Marcos

A medida organiza e assegura o atendimento de todos os pacientes durante a 5ª edição do evento

Julia Oviedo/Gcom-MT 
Foto: Divulgação

Cáceres será atendida de 9 a 12 de março
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município de Cáceres assim como 
no Brasil é o aumento no número 
de casos de Sífilis. Foram 
diagnosticados por teste rápido no 
CTA no ano de 2016, 59 casos e 
neste ano de 2017 até 17/02 já 
foram diagnosticados 08 casos. 
Em Cáceres os números das 
d o e n ç a s  t a m b é m  v e e m  
aumentando consideravelmente, 
tanto em adultos quanto em 
gestantes seguindo a tendência 
nacional.

Em 2010 o município não 
havia registrado nenhum caso da 
doença em adultos, mas em 2015 
notificou 37 casos novos. Em 2010 
registrou 5 casos em gestantes e 
em 2015 este número subiu para 14 
casos. No ano passado no Brasil, a 
cada mil bebês nascidos, 6,5 eram 
portadores de sífilis. Somente 
cinco anos antes, em 2010, esse 
número era de 2,4 bebês em cada 
mil nascimentos. Ou seja, a 
incidência da sífilis congênita 
praticamente triplicou em meia 
década.

Cáceres em 2015 registrou 
4 casos em bebês, por isso a 
importância da prevenção, finaliza 
Elaine.

m mais uma ação o Centro Ed e  T e s t a g e m  e  
Aconselhamento e do 

S e r v i ç o  d e  A s s i s t ê n c i a  
Especia l izado (CTA/SAE),  
realizam a campanha de prevenção 
durante o período do carnaval das 
I n f e c ç õ e s  S e x u a l m e n t e  
Transmissíveis (IST), que são 
causadas por vírus, bactérias ou 
outros microrganismos e o Vírus 
da Imunodeficiência Humana 
(HIV), causador da AIDS. 
Distr ibuindo gratui tamente 
p r e se rva t i vos  e  ma te r i a i s  
educativos pelo município.

A campanha que teve 
início ontem, se estenderá durante 
a noite de 23 e 24, a partir das 19 
horas, onde a equipe estará 
o r i en tando  e  d i s t r ibu indo  
m a t e r i a i s  e d u c a t i v o s  e  
preservativos.

A  c o o r d e n a ç ã o  d o  
CTA/SAE estima que durante esse 
período serão dis tr ibuídos 
gratuitamente cerca de 56 mil 
preservativos masculinos e 
femininos. Esse ano o foco da 
campanha é a população jovem e 
os preservativos serão distribuídos 

em locais de grande circulação de 
pessoas como bares, lanchonetes, 
conveniências de postos de 
gasolina, clubes e boates.

O CTA/SAE-Cáceres  
segue orientações do ministério da 
saúde, que convoca a nova geração 
a usar camisinha. Essa doença tem 
chegado aos mais jovens em todo o 
país e a Gerente do CTA/SAE de 
Cáceres Elaine Alves de Carvalho 
explica que Cáceres também vive 
essa realidade.

“Essa realidade também 
acontece em Cáceres, pois no ano 
de 2015 dos 20 novos casos 
detectados apenas 1 tinha entre 18 
e 24, já no ano de 2016 dos 28 
novos casos 07 tinham entre 18 e 
24.  E em 2017 de janeiro há 17 do 
corrente mês, já somam 05 novos 
casos sendo 01 com idade entre 18 
e 24 anos.

De acordo com os dados do 
município de Cáceres, até o dia 17 
de fevereiro, 178 pessoas estão em 
tratamento de HIV/AIDS, desses 
14 são da faixa etária de 18 e 24 
anos.

Outra  rea l idade  que  
também tem acontecido no 

Paradigmas sobre  formação 
continuada na Rede Municipal de 
Ensino”, foi selecionado entre 
centenas de obras e publicado numa 
coletânea de vários profissionais da 
educação, que militam no Pacto.

Segundo Ana, seu trabalho 
tem por objetivo relatar os efeitos do 
Programa do PNAIC, na Rede 
Municipal de Ensino de Cáceres. Ela 
observa que a inserção do Pacto, que 
visa a relação teoria/prática, 
possibilita aos docentes e gestores 
das escolas municipais, uma 
r e f l ex ão  s o b r e  a s  p r á t i c a s  
pedagógicas e concepções de 
alfabetização de forma significativa. 
“ Através destas experiências, 
ecoaram vozes, onde pude discorrer 
o tema desse novo paradigma sobre a 
formação continuada. 

Este muito feliz por esse 
reconhecimento e por ver meu 
trabalho eternizado neste livro”, 
revela Ana.

Para Telma Ferraz Leal, da 
UFMT, a Coletânea é mais que uma 
compilação de textos, é um conjunto 
representativo de vários tipos de 
atores que elaboram conhecimentos.

“Este programa tem como 
pressuposto central o trabalho 
corporativo e o princípio da parceria 
e do compartilhamento”, discorre 
Telma.

 Professora Técnica da ASecretaria Municipal de 
Educação de Cáceres - SME, 

Ana da Guia Magalhães, teve um 
artigo publicado na quarta edição da 
Coleção do Pacto Nacional de 
Alfabetização na Idade Certa – 
PNAIC de Mato Grosso: memórias 
de alfabetização.
A professora foi premiada em 
solenidade no Hotel Fazenda Mato 
grosso, na capital do estado, Cuiabá, 
no último dia 22.

Ana da Guia recebeu como 
prêmios, além da publicação de seu 
artigo, um certificado de autora e 
dois livros da quarta coleção, 
publicado pela editora Tavares & 
Tavares. Segundo a educadora, O 
PNAIC é promovido pelo Ministério 
da Educação (MEC), em parceria 
com a Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e os Sistemas de 
Ensino do Estado e dos Municípios 
para assegurar a alfabetização de 
crianças até os sete anos de idade ao 
cursarem o terceiro ano do ensino 
fundamental. 

Já a obra literária, é uma 
coletânea de autores que integram o 
PNAIC, onde a Professora Ana da 
Guia, respondeu pela coordenação 
do programa do ano de 2012 a julho 
de 2016, na SME.

Seu artigo “Mudanças de 

De acordo com o Prefeito Francis 
Maris Cruz, o slogan foi criado para 
enaltecer o linguajar ribeirinho e 
consequentemente valorizar a 
cultura local.

O evento contará com a 
participação de autoridades,  
patrocinadores, apoiadores e 
convidados. Na programação da 
noite além da composição da mesa 
de autoridades e apresentações 
culturais, será anunciada pela 
empresa Pedro Correa Produções a 
tão aguardada grade de shows.

O maior Festival de Pesca 
embarcada do mundo acontece no 
período de 7 a 11 de Junho e promete 
cinco dias de muitas atrações.
É sem dúvida um dos eventos mais 
esperados do calendário Mato-
Grossense, oferecendo muito além 
da pesca, excelentes negócios com a 
feira multissetorial,  iguarias 
deliciosas na feira gastronômica, 

convida a população para prestigiar 
o evento de lançamento do 36º 
Festival Internacional de Pesca 
Esportiva.

apresentações culturais, shows e 
atividades esportivas.

O  S e c r e t á r i o  d a  
SICMATUR, Junior Cesar Trindade, 

 solenidade acontece as 20 Ahoras, no Centro de Eventos 
Maria Sophia Leite, na 

Secretaria Municipal de Indústria, 
Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo,

O maior Festival de Pesca embarcada do mundo acontece no período de 7 a 11 de Junho e promete cinco dias de muitas atrações

FIPE

Lançamento do 36º Festival Internacional de
Pesca Esportiva acontece hoje na SICMATUR
Da Redação

Grade de shows será anunciada

Foto: Arquivo

CAMPANHA CARNAVAL

Saúde realiza campanha de prevenção de Infecções
Sexualmente Transmissíveis durante o carnaval

Redação c/ Assessoria

Foto: Divulgação

RECONHECIMENTO

Professora da Rede Municipal tem artigo
publicado na Coleção PNAIC de Mato grosso
Esdras Crepaldi

Professora Ana da Guia, além da publicação de seu artigo recebeu um certificado de autora e dois livros
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ANO  55 - Nº 10.020

CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 24 DE FEVEREIRO DE 2017

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

R

Diretora Administrativa: Rosane MichelsDiretora Emérita: Orfélia Michelis

A  R e d e  J u b a  d e  
Supermercados, instalada há 40 
anos na região sudoeste de Mato 
Grosso, se destaca não só no ramo 
s u p e r m e r c a d i s t a ,  m a s  
principalmente nas suas ações de 
responsabilidade social - um dos 
seus valores - realizando e 
apoiando projetos nas áreas 
esportivas, ambientais, culturais 
e sociais. Página 04

A Comarca de Porto Esperidião 
completou na quarta-feira (22 de 
fevereiro) 10 anos de instalação. Caçula 
dentre os 79 Fóruns do Estado, a unidade 
judiciária possui Vara Única e é 
jurisdicionada desde dezembro de 2015 
pela juíza substituta Lílian Bartolazzi 
Laurindo. Página 05

Com o slogan "Pescar no Pantanal é bom demaxx", será 
lançado oficialmente hoje o 36º Festival Internacional de Pesca 
Esportiva de Cáceres, consagrado o maior festival de pesca 
embarcada do mundo.  Solenidade acontece na SICMATUR.

                                 Página 03

A coordenação executiva da Caravana da Transformação 
esteve em São José dos Quatro Marcos na tarde desta terça-feira 
(21.02), para se reunir com gestores dos 14 municípios que serão 
atendidos durante a 5ª edição da iniciativa. Página 06

Página 05

ESPORTE

Página 07

Página 08

Café da 
      Manhã

Página 02

FIPE

Lançamento do 36º Festival Internacional de
Pesca Esportiva acontece hoje na SICMATUR

Foto: Divulgação

Grupo Juba patrocina construção de refeitório e
cozinha para Centro Social em Mirassol D'Oeste

RESPONSABILIDADE SOCIAL

 
Foto: Assessoria

Grupo Juba honrando seus valores

10 ANOS

Comarca de Porto Esperidião  
festeja 10 anos de instalação

Comarca de Porto Esperidião, a caçula de 79  Fóruns do Estado
 

Foto: TJMT

CARAVANA DA TRANSFORMAÇÃO

Atendimento dos municípios é definido durante
reunião em São José dos Quatro Marcos

Foto: José Medeiros/Gcom-MT

Reunião definiu atendimentos

Mixto vence primeira no estadual, 
afunda Cacerense e deixa lanterna


