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SAÚDE SAUDÁVEL

Cáceres consegue aproximadamente 6
milhões de reais em reunião em Brasília
Foto: Assessoria

A equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde
juntamente com sua assessoria JC-EXCELÊNCIA, estiveram em
Brasília no fim do mês de março em busca de recursos junto ao
Ministério da Saúde (MS), à Câmara dos Deputados e ao Senado
Federal, e o resultado foi dos mais positivos que Cáceres já alcançou.
Página 03

AÇÃO MAL SUCEDIDA

Major da PM nega ter feito disparo que
matou estudante após festa em MT
Foto: Reprodução

Equipe da saúde em Brasília

Três ex-PMs e mais 6 são presos por plano
de roubar R$ 26 milhões de carro-forte
Foto: Midia News

Três ex-policiais
militares e mais seis pessoas
suspeitas de integrarem
uma organização
criminosa, que pretendia
praticar assaltos contra
empresas de valores e
agências bancárias, foram
presas em uma operação do
Grupo de Atuação Especial
Contra o Crime Organizado
(Gaeco), do Ministério
Público Estadual (MPE),
realizada nesta segundafeira (10) em Cuiabá e
Cáceres, a 220 km da
capital. Página 04

O major da Polícia Militar Roosevelth Escolástico foi ouvido
pela Polícia Civil nesse domingo (9) e negou ter sido o autor do
disparo que matou o estudante de engenharia Renan Luna, de 22
anos, assassinado na saída de uma festa universitária em Nova
Xavantina, a 651 km de Cuiabá. O policial é comandante da 3ª
Companhia de PM em Mato Grosso. A delegacia do município
investiga o crime, assim como a corregedoria da corporação, que
instaurou inquérito policial militar. Página 05

Juíza ordena bloqueio de
R$ 87 mil de servidor da AL
A juíza Célia Regina Vidotti, da Vara Especializada em
Ação Civil Pública e Ação Popular, determinou o bloqueio de R$
87,1 mil do servidor da Assembleia Legislativa Moacir Campos
Soares, acusado pelo Ministério Público Estadual (MPE) de
acumular salários de cargos públicos de quatro municípios.
Página 04

Gaeco cumpre mandados em Cuiabá e Cáceres

Vendas do Peixe Santo começa
na próxima quarta-feira
A Prefeitura de Cáceres, através da
Secretaria de Agricultura em parceria com o
Consorcio Nascentes do Pantanal e os
piscicultores locais, começam a comercializar o
Peixe Santo, nesta quarta-feira (12) e também na
quinta-feira (13) e sexta-feira (14). Os pontos de
venda serão no CMU- Centro de Múltiplo Uso
localizado no Bairro Cavalhada, na Rua Dos
Madeiros s/n° e com o caminhão do peixe
estacionado na Praça de Eventos da
SICMATUR, em horário comercial ou enquanto
durarem os estoques.
Página 03
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A RGA e o comércio de MT Mexeu com uma, mexeu com todas
É o lema da sororidade.
Mulheres são agredidas diariamente,
e de forma natural. É algo tão comum,
que outrora nada se fazia. Os graves
acontecimentos atuais, não são atuais,
sempre aconteceram. O diferencial é
a reação direta e imediata da
sociedade no momento.
Com o advento de leis atuando
afirmativamente em proteção aos
direitos das mulheres, e, de outro
turno, com a eclosão dos direitos
humanos no país, e no mundo, o que
dantes era tratado como comum, vem
à tona.
O ano de 2015 ficou
conhecido no universo feminino
como o "ano da primavera das
mulheres". Usando da mídia, que é
um dos instrumentos de grande valia
para a igualdade de gênero, foram
criadas hashtags denunciando os
abusos e violências sexuais sofridas.
Celebridades, autoridades e
anônimas contaram as mazelas
passadas pelo gênero feminino.
Muitas e muitos se assustaram. Seria
fantasia? Qual o motivo da quietude?
Por que só agora? As perguntas não
q u e r i a m s e c a l a r. E o s
questionamentos machistas também.
Mas, será que foi assim mesmo?
Também, queria o que, usando esse
tipo de roupa? O que estaria ela
fazendo na rua de madrugada?
Afirmaram, ainda: "O homem age por
instinto".
A verdade é que essa
importante eclosão deu origem no
Brasil à quarta onda feminista. Na
primeira, conquistamos o direito ao
sufrágio. Na segunda, buscamos o
respeito ao nosso corpo e intelecto.
Na terceira, enfrentamos a
violência contra a mulher e o direito
ao respeito social. E agora, buscamos
as mesmas condições do gênero
masculino na ocupação de cargos de
chefia e direcionamento, e, o direito a
ocupar cargos eletivos com as
mesmas oportunidades masculinas,
além de enfrentar os abusos e
violências sexuais.
Nas últimas semanas foram
avalanches de denúncias de assédios
e abusos sexuais externados. Ator
conceituado, apresentador de TV,
participante de reality, e, também, os
menos conhecidos, sentiram a fúria
do gênero feminino.
O que antes era "tolerado", na

O Portal da Transparência de MT, mesmo
com sua linguagem inacessível, traz a informação
que dos R$ 14 bilhões arrecadados pelo estado,
aproximadamente 47% são provenientes de tributos
(ICMS, IPVA, taxas do Detran e demais órgãos do
estado), e 30% foram repasses da União. O setor
agropecuário contribuiu para os cofres do estado
com o total de cento e dez mil reais, ou seja,
0,000774% do total.
Os defensores desse setor podem dizer que
não existe sonegação fiscal, e que a contribuição é
indireta, através do setor de comércio/serviços, e aí
chegamos num ponto crucial: o que realmente
movimenta o comercio mato-grossense, e
consequentemente, a arrecadação de tributos?
Seria ótimo se tivéssemos no “Portal da
Transparência” o ranking das empresas que mais
recolhem tributos ao estado, mas infelizmente não
temos. Mas ouso afirmar que quem encabeça essa
lista de impostos são os supermercados, seguidos do
comércio varejista, com as empresas de menor porte,
as quais não tem acesso aos generosos incentivos
fiscais do governo.
Desde meados de 2016, o setor de comércio
e serviços mato-grossense vem sentindo os efeitos de
uma política de ajuste fiscal que vem sendo praticada
no Brasil, e reproduzida em nossa economia
regional, e por isso, muitos estabelecimentos já
fecharam. Só no ano de 2016 foram encerradas mais
de 3.300 empresas em MT, e o ano de 2017 segue a
mesma tendência.
Tal política, trata de “enxugar gastos”
estatais, em especial com os direitos sociais, para
então repassar ao sistema da dívida pública,
agradando assim, o capital financeiro. Depois
espera-se que o capital financeiro retribua a ação,
trazendo investimentos ao país. O problema é que
essa ideologia, que surgiu e naufragou na década de
1990, nunca surtiu efeito em nenhum lugar do
mundo.
Ao contrário, o mito do ajuste fiscal foi
exposto pelo aumento da desigualdade social na
América Latina e pela crise europeia (Grécia,
Espanha, Inglaterra e outros). Essa teoria criada pelo
Banco Mundial e pelo FMI, se tornou tão infundada
quanto a “mão invisível do mercado, que se
autorregula”, e isso já foi reconhecido até por essas
respectivas entidades. Então, não tenham dúvidas: o
Brasil está seguindo uma teoria econômica
ultrapassada, e comprovadamente, fracassada.
A promessa do Donald Trump é de
privilegiar o capital produtivo e não o capital
financeiro, ou seja, injetar dinheiro na economia e
não, retirar através dos ajustes fiscais, pois sabe-se
que a única coisa que gera empregos é o aumento da
demanda de produtos, e não uma “reforma
trabalhista”, como muitos empresários defendem.
Partindo dessa perspectiva, as maiores
demandas de consumo provem dos trabalhadores
assalariados, e a situação é ainda mais aprofundada
num estado como o nosso, o qual não possui
arrecadação sobre a sua produção. Temos aqui uma
economia baseada no “contra-cheque”.
Portanto, os comerciantes de Mato Grosso
jamais devem clamar ao governo (federal e estadual)
por ajustes fiscais, precarização do trabalho ou
redução salarial dos servidores públicos e da
população, pois são os trabalhadores assalariados
que frequentam suas empresas, que compram seus
produtos e serviços, e não a pequena elite econômica
do nosso país e do nosso estado. Estes costumam
compram fora, e lotam aviões para Miami, para
usarem seus cartões magnéticos lá, e não aqui.
O que salvará as empresas brasileiras e
mato-grossenses: a redução dos custos trabalhistas
numa média de 20% ou o aumento das vendas em
todos os setores comerciais? Se o trabalhador perder
poder de aquisição, a economia irá melhorar? Se ele
perder benefícios sociais e tiver que economizar
mais do seu salário, irá fomentar o mercado como um
todo? Por isso, em todos os países, os ajustes fiscais
agravaram as crises econômicas.
São esses questionamentos que o governo
federal e estadual evita discutir, por uma dessas
questões: ou seus analistas econômicos estão com a
cabeça presa na década de 1990 e não observaram o
que aconteceu no mundo, ou de fato, estão
conscientemente, governando apenas para uma
pequena parcela da população, em troca de favores
econômicos e políticos, oferecendo aos cidadãos
políticas públicas superficiais, baratas e de curto
prazo.
Mas o que tudo isso tem a ver com a
reposição inflacionária dos servidores públicos, a
RGA? Ora, mais de 90 mil famílias consumindo
menos em nosso estado, não afeta nossa frágil
economia baseada no contra-cheque? Sim, afeta e
muito!
Veneranda Acosta Fernandes é economista e
mestra em Política Social

atualidade, o clamor é por se extirpar,
cortar pela raiz.
E os próprios agressores, na
tentativa vã de justificar o ato insano,
com o patriarcalismo que os sustenta
desde sempre, se complicam, ainda
mais, com o que dizem. Existem,
também, os que tentam abonar a
conduta dos machos amigos com
algumas pérolas: "não foi isso que ele
quis dizer", ou "foi só uma
brincadeira".
Com a idade, os
questionamentos acontecem
espontaneamente. Será mesmo que
tudo na vida deve ser ligado a sexo? A
cabeça dos nossos semelhantes só é
voltada para isso? Será mesmo que
algumas pessoas despem as outras
com o olhar? E o nossos filhos e
filhas, devem ser criados assim? Os
meninos devem ser incentivados
pelos pais a manusear revistas de
conteúdo erótico na adolescência,
para provar a masculinidade? O casal
deve sempre esperar que venha o
varão? A mulher é protegida pelo
homem?
E em meio à luta por dias
melhores, para a construção de uma
sociedade mais igualitária, de amor e
respeito, nos deparamos com um
determinado político, com a seguinte
afirmação: "Tive cinco filhos, quatro
homens.
A última eu dei uma
fraquejada, veio mulher." Nossa!
Será que as mulheres, em sã
consciência, terão coragem de se
dirigir a uma urna de votação, com a
arma nas mãos, que é o voto, e nele
votar? Saibam mulheres, vocês,
segundo ele, são apenas
"fraquejadas".
Por tudo observado, lições
ficam grafadas. A primeira é a
intolerância de homens e mulheres
com assediadores e pervertidos
sexuais. O mundo está em constante
transformação, havendo necessidade
de repensar sobre a criação e
educação de meninas e meninos.
Conviver com pessoas humanizadas,
a curto e longo prazo, é a esperança.

*****************************
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BARROS é defensora pública
estadual.
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MERCADO PARADO
A queda no consumo de carne bovina no
mercado interno e os reflexos da investigação
do suposto esquema de propina envolvendo
alguns frigoríficos e fiscais agropecuários
têm gerado prejuízos para a indústria e
pecuaristas. Em Tangará da Serra há
produtores que não vendem animais há, pelo
menos, 15 dias. A venda de novilhas está
parada na fazenda de Renato Casale Mauro
está parada há aproximadamente duas
semanas, por exemplo. As três indústrias que
compravam animais do pecuaris ta
suspenderam ou reduziram os embarques.
Quanto à demanda o valor desanima: R$ 120
por arroba, dez a menos que na mesma
quinzena de março.
ENEM 2017
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
vai ficar mais caro para quem não conseguir
isenção. Em 2017, a taxa para se inscrever nas
provas subiu de R$ 68 para R$ 82. O novo
valor, que representa um aumento de 20,5%,
consta no edital publicado nesta segundafeira (10) no Diário Oficial da União (DOU).
Além disso, o texto confirma as mudanças no
Enem já divulgadas pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep) Prazo de inscrição começa em
8 de maio e vai até 23h59 de 19 de maio.Taxa
de inscrição subiu de R$ 68 para R$ 82Boleto
precisa ser pago até 24 de maioProvas serão
em dois domingos: 5 de novembro
(linguagens, ciências humanas e redação,
com cinco horas e meia de prova) e 12 de
novembro (matemática e ciências da
natureza, com quatro horas e meia de prova).
VESTIBULAR
Universidade do Estado de Mato Grosso
(Unemat) oferta 2.340 vagas, em 10
municípios do Estado, por meio do Vestibular
2017/2, para matrícula no segundo semestre
deste ano. A inscrição deve ser efetuada via
i n t e r n e t , n o e n d e r e ç o
www.unemat.br/vestibular, no período de 10
de abril a 21 de maio. O valor da taxa é de R$
100. Podem solicitar isenção de taxa,
candidatos com renda familiar inferior a dois
salários mínimos, doadores de sangue ou
Profissionais Técnicos da Educação Superior
da Unemat. Para esses casos, a solicitação
deve ser protocolada no período de 10 a 13 de
abril.
VACINAÇÃO CONTRA AFTOSA
Mato Grosso vai extinguir a vacinação contra
a febre aftosa até 2021. A data foi anunciada
na última semana, durante o seminário
internacional da Comissão Sul-Americana
para a Luta Contra a Febre Aftosa (Cosalfa),
realizado em Pirenópolis, em Goiás. O
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) apresentou, durante o
encontro, o plano para retirada da vacina em
todo o país e até 2023 o Brasil deve conquistar
do status de zona livre da aftosa sem
vacinação.A Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat) participou seminário
juntamente com representantes do Instituto e
Defesa Agropecuária de Mato Grosso (IndeaMT) e da Federação de Agricultura e Pecuária
de Mato Grosso (Famato). O diretor-técnico
da Acrimat e médico veterinário, Francisco
De Sales de Manzi, afirma que a retirada da
vacina já e um caminho sem volta “O Mapa
anunciou que até 2023 o Brasil deixa de
vacinar contra a febre aftosa em todo o país.
Agora começam os trabalhos técnicos que
irão guiar as ações em todo o território. As
discussões agora são como será a retirada e
não mais se será retirada”.
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PREFEITURA MUNICIPAL

Cáceres consegue aproximadamente 6
milhões de reais em reunião em Brasília
A
Assessoria

Foto: Assessoria

equipe técnica da Secretaria
Municipal de Saúde juntamente com
sua assessoria JC-EXCELÊNCIA,
estiveram em Brasília no fim do mês de
março em busca de recursos junto ao
Ministério da Saúde (MS), à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal, e o resultado
foi dos mais positivos que Cáceres já
alcançou.
No Departamento de Atenção
Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS)
foram conquistadas cinco novas
implantações e habilitações de PSF's, sendo
assim, Postos de Saúde da Família, com
repasses de R$ 600.000 reais por ano.
Com muito esforço, a equipe ainda
conseguiu autorização para habilitar as duas
Unidades Móveis de Saúde Odontológica e
Médica adquiridas no ano passado. Agora é
dar início ao processo burocrático para o
credenciamento. Quando se fala em
habilitar/credenciar uma unidade ou serviço
de saúde junto ao Ministério da Saúde
significa que o município passará a receber
recursos federais para custear as despesas,
que até então são pagas com recursos
próprios do caixa municipal.
Quando passa a receber recursos
do MS, o prefeito pode usar os recursos
próprios que gastava com saúde para outros
fins, como aquisição de massa asfáltica,
manutenção de praças, investimentos em
iluminação pública dentre outros, e assim,
garantir melhor qualidade de vida ao
cidadão. Em 2016, o índice da participação
da receita própria do município aplicada em
saúde foi de 23%. A LC 141/2012 determina
que esse percentual não seja inferior a 15%.
“Todos sabemos do baixo índice
de arrecadação da prefeitura municipal de
Cáceres, principalmente no tocante ao
IPTU, isso é cultural. Com essas ações
conseguimos um pequeno alívio para o caixa
municipal. Contudo, não podemos deixar de
enfatizar a importância de cada cidadão
pagar em dia o IPTU do seu imóvel e demais
impostos, para que a prefeitura possa
devolver em forma de serviços de qualidade.

Laboratório de Próteses Dentárias, cuja
solicitação foi inserida em 2015 e
contingenciada em 2016, no valor de R$
252.000 reais por ano que serão liberados
ainda em 2017.
Os recursos para a construção da
Oficina Ortopédica do Centro Especializado
de Reabilitação (CER) estão garantidos, um
investimento R$ 300.000 reais com previsão
de pagamento no mês de setembro desse ano.
Mesmo em tempos de contingenciamento de
investimentos e cortes de recursos, o
prefeito Francis Maris e o secretário Roger
conseguiram articular a liberação de
emendas parlamentares de
aproximadamente R$ 4.000.000,00 milhões
de reais junto ao Deputado Federal
Ezequiel Fonseca, que serão investidos na
construção de 10 Postos de Saúde da Família
nos próximos quatro anos.
“O Ezequiel não tem medido
esforços para destinar os recursos que
Cáceres tanto precisa, não só para a saúde,
mas também para outras áreas. Fico feliz em
ver os frutos do nosso trabalho sendo
colhidos, todos se lembram das dificuldades
que enfrentamos no início da gestão e hoje
ver Cáceres sendo reconhecida como

Equipe técnica da saúde em Brasília
Essa parceria é vital para a cidade, ninguém exemplo.
faz boa gestão sem dinheiro” - destaca o
“A saúde básica é muito mais
prefeito Francis.
barata e eficiente do que os tratamentos da
No início da gestão em 2013, média e alta complexidade e gera reflexos
Francis encontrou a saúde com índice de diretos como redução das filas dos hospitais
cobertura na Atenção Básica em pouco mais e dos índices de pessoas em reabilitação
de 33%, o mais baixo entre as 12 cidades da física por conta das sequelas que essas
Região Oeste de Saúde, da qual Cáceres faz
doenças provocam. Nesse sentido, por
parte. Em 31 de dezembro de 2016 esse determinação do prefeito Francis a nossa
indicador fechou com pouco mais de 50%, e meta para os próximos quatro anos é zerar a
para o ano de 2017 com a abertura de mais fila da demanda reprimida criada ao longo
PSF´s projeta-se um salto em torno de 80%, de muitos anos e, paralelamente ampliar o
alcançando o índice da média estadual.
índice de cobertura na atenção básica para
Esse indicador é um dos mais 100%. Isso é gestão. Isso é o SUS. ” importantes, pois mostra o percentual de enfatiza o secretário de saúde Roger
pessoas que são acompanhadas por uma Alessandro.
Para a Saúde Bucal foram
Equipe de Saúde da Família e estão
inseridas nos programas de saúde conquistados oito novos credenciamentos de
preventiva. Quando o município faz a lição c o n s u l t ó r i o s , q u e r e s t a b e l e c e r a m
de casa e executa com eficiência a Estratégia financiamentos ora perdidos. Os valores são
de Saúde da Família (ESF) reduz os índices da ordem de R$ 384.000 reais por ano para
de doenças cardiovasculares como infarto, custeio das atividades. Foram liberados
AVC e doenças ligadas ao diabetes, por ainda, recursos para o financiamento do

CONTRA PEC

Servidores da prefeitura de Cáceres discutem
nova adesão à paralisação nacional
Assessoria
esta terça-feira, 11, a partir das 17h,
os servidores da prefeitura de
Cáceres, farão uma Assembleia
Geral na sede do Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (SSPM), para discutem
nova adesão a uma paralisação nacional que
será realizada no próximo dia 28 contra a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
287, de reforma da Previdência. O
movimento é liderado pelas centrais
sindicais e pela Confederação Nacional da
Educação.
Em Cáceres as manifestações
estão sendo organizadas por um Fórum
Sindical composto por representantes de
servidores públicos das três esferas, entre
eles, os da prefeitura.
Desde o mês passado, quando foi
composto, o Forúm promoveu o fechamento
da Ponte Marechal Rondon, realizou um
debate nas dependências do Hospital
Regional e promoveu uma caminhada pelas
ruas centrais da cidade.
Nas últimas semanas, os membros
do movimento vêm se reunindo para

N

TRADIÇÃO

Vendas do Peixe Santo começa
na próxima quarta-feira
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres, através
da Secretaria de Agricultura em
parceria com o Consorcio
Nascentes do Pantanal e os piscicultores
locais, começam a comercializar o Peixe
Santo, nesta quarta-feira (12) e também
na quinta-feira (13) e sexta-feira (14).
Os pontos de venda serão no
CMU- Centro de Múltiplo Uso
localizado no Bairro Cavalhada, na Rua
Dos Madeiros s/n° e com o caminhão do
peixe estacionado na Praça de Eventos
da SICMATUR, em horário comercial
ou enquanto durarem os estoques.
O Secretário Municipal de
Agricultura Wilson Kishi disse que
“Esse projeto oferece o peixe para

população com um preço acessível
durante a semana santa, para que todos
possam ter acesso, principalmente as
famílias mais carentes, respeitando as
tradições religiosas dos católicos que
celebra a paixão, a morte e a ressureição
de Jesus Cristo.”
“A Prefeitura vai disponibilizar
o espaço para que o próprio piscicultor
venda o seu peixe sem intermediário, os
piscicultores que estarão presentes são,
Paulo Brauna, Adalberto e Regina do
Assentamento Paiol, Elias Moreira do
Assentamento Facão, Wilson do Distrito
do Caramujo, Milton Borgato Borgato
da cidade de Gloria D'Oeste.
O pacu e o tabatinga serão

referência para o estado de Mato Grosso é
motivo de muito orgulho para todos nós.
Quero parabenizar o esforço e empenho de
todos por mais essa conquista de quase R$ 6
milhões de reais para investimentos diretos
em melhorias na saúde pública”, exalta
Francis Maris.
Por sua vez o Deputado Ezequiel
Fonseca destaca - “Falei ao prefeito e ao
secretário que essa articulação e parcerias
são de suma importância para fortalecermos
a região, e para isso a minha equipe e o meu
apartamento funcional em Brasília estão à
inteira disposição quando precisarem.
Sabemos das dificuldades, sou municipalista
e estamos juntos para buscar os meios de
sanar os problemas do município” - e
finaliza dizendo que tem um carinho muito
grande por Cáceres e confia na Equipe da
Secretaria Municipal de Saúde e na JCExcelência Assessoria & Consultoria para
gerir com eficiência os recursos destinados, e
assim, atingir o real objetivo de todo esse
trabalho que é a melhoria da qualidade de
vida dos munícipes de toda a região Oeste de
Mato Grosso, da qual Cáceres é a cidade
polo.

comercializados a R$9 reais o quilo e o
pintado a R$12 reais, começaremos a
atender pela manhã e só vamos parar
quando acabar o estoque, ou até que
tenha procura do publico.” Explicou o
Coordenador de Agricultura Iturama.
“Nesse projeto todos saem
ganhando, porque oportuniza aos
piscicultores vender o seu produto sem
atravessadores tendo um lucro maior,
estando em contado direto com o
consumidor final podendo conhecer
melhor as preferencias de quem
consome o seu produto e a população
que compra o seu peixe para passar a
semana santa com um preço acessível,
além de fomentar o comercio local e
fortalecer o pequeno piscicultor.
Quero desejar a todos uma
abençoada semana santa.” Concluiu o
Prefeito de Cáceres Francis Maris Cruz.

organizar a mobilização do próximo dia 28.
Paralelamente, está promovendo debates
com os trabalhadores para expor as perdas
com a proposta do governo federal. No
próximo dia 18, a partir das 19h, o Fórum irá
se reunir com os vereadores durante uma
Audiência Pública que será realizada na
Câmara. Ele vai pedir apoio oficial.
Integrante do Fórum, Celia
Cristina Silva dos Santos do Sindicato dos
Servidores da Saúde do Estado (SISMA),
lamentou a ausência de trabalhadores
celetistas nas manifestações. O presidente do
Sintep Regional, Orlandir Cavalcante
conclama os trabalhadores da Educação a
integrarem o movimento. 'Temos que
mostrar a nossa posição contrária. Temos que
mostrar força, por isso é importante a
participação de todos', convocou.
O presidente do SSPM, Claudiney
Lima, também está convocando os colegas
para se manterem firmes no movimento.
'Vamos vestir a nossa camisa e ir para a rua
protestar. Precisamos garantir o nosso futuro
e de nossas famílias', completou.

O movimento é liderado pelas centrais sindicais e pela Confederação Nacional da Educação

O pacu e o tabatinga serão comercializados a R$9 reais o quilo e o pintado a R$12 reais
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Organização pretendia praticar crimes contra empresas de valores e agências bancárias. Operação ocorre em Cuiabá e em Cáceres

Três ex-PMs e mais 6 são presos por plano
de roubar R$ 26 milhões de carro-forte
G1MT

T

rês ex-policiais militares
e mais seis pessoas
suspeitas de integrarem
uma organização criminosa, que
pretendia praticar assaltos contra
empresas de valores e agências
bancárias, foram presas em uma
operação do Grupo de Atuação
Especial Contra o Crime
Organizado (Gaeco), do
Ministério Público Estadual
(MPE), realizada nesta segundafeira (10) em Cuiabá e Cáceres, a
220 km da capital.
Foram expedidos 10
mandados de prisão. Destes, um
ainda deve ser cumprido em
Cáceres. A investigação aponta
que o grupo planejava roubar R$
26 milhões de um carro-forte.
Três policiais já estão presos ou
cumpriam medidas judiciais.
S egundo o M P E, a
organização possui integrantes de
uma facção criminosa instalada
em presídios de Mato Grosso,

significa uma reunião secreta de
pessoas suspeitas de maus
desígnios. Os alvos da operação
ainda devem ser interrogados
pelo Gaeco e apresentados à

JUDICIÁRIO

Novos servidores recebem
capacitação em Coaching
TJMT

C

erca de 40 servidores
recém-ingressos no Poder
Judiciário de Mato Grosso
iniciaram nesta segunda-feira (10
de abril) o curso de Liderança,
Gestão e Coaching, na Escola dos
servidores. A capacitação, que
totaliza 24h aulas, será ministrada
até quarta-feira (12 de abril), entre
às 8h e 18h.
Esta é a segunda turma de
novos servidores que é treinada
pelo especialista em gestão e
marketing, Eduardo Raslan, em
temas como administração
positiva ativa, administração
reativa, elaboração de um
planejamento para
redirecionamento de seu tempo,
delegação e descentralização de
tarefas, novos paradigmas da
gestão, ações estratégicas de
gerenciamento, papeis do gestor,
coaching e o desenvolvimento de
pessoas, entre outros.
Temáticas que, de acordo
com o instrutor, contribuem para o
crescimento pessoal e profissional
de cada participante.
“Aprender sobre
liderança, gestão e coaching é
muito proveitoso para quem está
iniciando o trabalho no Judiciário,
pois ressalta a interrelação,
reconhece valores, princípios e
leva à integração ao grupo como
um todo, independente do local
onde o servidor esteja prestando
serviço”, destaca Raslan.
A g r e g a r m a i s
conhecimentos é o item mais
valioso do curso, na opinião da

Os nove presos estão sendo ouvidos pelo GAECO

além da presença de ex-policiais
militares. Conforme o Gaeco,
devem ser cumpridos 10
mandados de prisão preventiva
em Cuiabá e em Cáceres, todos
expedidos pela Vara do Crime

Organizado. Também estão
sendo cumpridos mandados de
busca e apreensão.
A operação foi batizada
de 'Conciliábulo'. De acordo com
o dicionário, 'Conciliábulo'

AÇÃO CIVIL E POPULAR

Juíza ordena bloqueio de
R$ 87 mil de servidor da AL

MidiaJur

A

juíza Célia Regina Vidotti,
da Vara Especializada em
Ação Civil Pública e Ação
Popular, determinou o bloqueio de
R$ 87,1 mil do servidor da
Assembleia Legislativa Moacir
Campos Soares, acusado pelo
Ministério Público Estadual (MPE)
de acumular salários de cargos
públicos de quatro municípios.
Moacir foi condenado por
ato de improbidade administrativa
em outubro de 2014. Parte da pena
previa o pagamento de multa de
cinco vezes o valor da remuneração
que recebia na Assembleia.
Em dezembro do ano
passado, Célia Vidotti determinou
prazo para que Moacir pagasse a
quantia de R$ 76,8 mil. Foi o não
pagamento desta dívida que resultou

Justiça de Mato Grosso.
A operação conta com
apoio de policiais militares, civis,
Batalhão de Operações Policiais
(Bope) e Força Tática de Cáceres.

na determinação publicada no Diário
de Justiça Eletrônico (DJE) que
circula nesta segunda-feira (10).
“Considerando que o
requerido deixou transcorrer in albis
o prazo para o pagamento voluntário
da dívida, defiro o pedido constante
no item 2 da manifestação
ministerial, em relação à incidência
da multa sobre o valor do débito e ao
bloqueio de valores”, diz trecho da
decisão.
No despacho desta segundafeira, a juíza ainda determina que se
proceda a restrição de veículos do
servidor, bem como a inclusão de seu
nome no cadastro de proteção ao
crédito.
Acumulação - De acordo com a
denúncia do Ministério Público,
Moacir foi efetivado como servidor
Foto: WEB

Juíza Célia Regina Vidotti
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da Assembleia Legislativa em 2001.
Entre 2008 a 2010, no entanto,
também teria prestado serviços
temporários como “procurador” aos
municípios de Cocalinho, Planalto
da Serra, Araguaiana e Cana Brava
do Norte.
Na ação, o MPE destaca a
carga horária que Moacir deveria
cumprir na Assembleia – seis horas
diárias – e a impossibilidade de, num
mesmo dia, percorrer as distâncias
entre Cuiabá e os municípios onde
prestava serviço a tempo de manter
as duas atividades.
O entendimento da juíza
Célia Vidotti, no entanto, foi que não
ficou comprovada na ação a
acusação de que ele, de fato, não
tenha prestado os serviços pelos
quais foi contratado. A condenação,
então, considerou somente a
inconstitucionalidade do acúmulo
de cargos.
“Destarte, não obstante a
inconstitucionalidade, a ilegalidade
e a improbidade verificada na
c u m u l a ç ã o d e c a rg o s , p e l o
requerido, tenho que não deve
prosperar a pretensão de
ressarcimento, pois, como já
consignado, o requerente
[Ministério Público] não fez prova
acerca da ausência de prestação do
serviço”, consta em trecho da
decisão datada de 2014.
A magistrada também não
acatou o pedido do MPE para que o
servidor fosse demitido do Poder
Legislativo. Seu entendimento é de
que a pena seria desproporcional.
Atualmente, Moacir está lotado no
gabinete do deputado estadual
Baiano Filho (PMDB).

analista judiciária da Comarca de
Querência, Narjana Roberta
Kroth. “Recebemos uma grande
oportunidade do tribunal por meio
deste curso, de ampliar nossos
conhecimentos sobre questões tão
importantes no dia a dia da
comarca.
É de suma importância
saber comunicar corretamente
com os colegas de trabalho e o
público, gerir da forma mais
adequada as rotinas, são fatores
que, com certeza, irão nos ajudar
muito no ambiente de trabalho”.
Iniciativa que é
considerada louvável para o
analista judiciário da Comarca de
Sinop, Arnaldo de Sousa Nere.
“Esta é uma excelente prática
adotada pelo Poder Judiciário,
capacitar os servidores, em
especial, nós que começamos há
pouco a trabalhar na área.
E s p e r o q u e a s
qualificações ocorram sempre,
afinal, elas são essenciais para
garantir o bom desempenho do
servidor público”.
Participam do curso
servidores de Primeira Instância,
lotados nas Comarcas de Alto
Araguaia, Alto Garças, Alto
Taquari, Apiacás, Cáceres,
Campinápolis, Cláudia, Feliz
Natal, Guarantã do Norte, Itaúba,
Itiquira, Jaciara, Mirassol D'Oeste,
Pedra Preta, Primavera do Leste,
Querência, Rio Branco, Ribeirão
Cascalheira, Rondonópolis,
Sinop, Sorriso, Tabaporã e Vila
Rica.
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AÇÃO MAL SUCEDIDA

Policial militar é suspeito de ter feito disparo que matou jovem de 22 anos
em Nova Xavantina. Jovem foi morto quando saía de festa universitária

Major da PM nega ter feito disparo que
matou estudante após festa em MT
G1 MT

Foto: Reprodução

O

major da Polícia Militar
Roosevelth Escolástico
foi ouvido pela Polícia
Civil nesse domingo (9) e negou
ter sido o autor do disparo que
matou o estudante de engenharia
Renan Luna, de 22 anos,
assassinado na saída de uma festa
universitária em Nova Xavantina,
a 651 km de Cuiabá. O policial é
comandante da 3ª Companhia de
PM em Mato Grosso. A delegacia
do município investiga o crime,
assim como a corregedoria da
corporação, que instaurou
inquérito policial militar.
Luna foi morto quando
deixava a festa, por volta das 4h
desse domingo (9). Ele chegou a
ser levado para um hospital e
recebeu atendimento médico,
mas não resistiu. Três pessoas
foram presas suspeitas de terem
atacado e ameaçado o policial
militar durante uma confusão na
festa.
Ao G1, o major
Roosevelth admitiu ter feito
disparos, mas disse que todos
foram em direção ao chão.
"Tenho certeza que o tiro não saiu
da minha arma. A perícia vai
provar isso", disse. A arma dele,
uma pistola ponto 40, foi
recolhida pela Polícia Civil. Um

Renan Luna (detalhe) foi morto durante uma festa em Nova Xavantina

exame de balística vai apontar de
onde partiu o tiro que matou o
estudante.
A festa foi organizada por
estudantes de engenharia civil da
Unemat (Universidade do Estado
de Mato Grosso). Aluno do curso
de mestrado em ecologia e
conservação, o major disse que
foi ao evento com a esposa. Ele
relatou que a confusão começou
depois que viu três jovens dentro
do banheiro cheirando cocaína.
"Eu saquei minha pistola e dei
voz de prisão aos três, mas dois
jogaram o pó no chão e saíram do

banheiro. O que ficou eu
consegui deter, mas logo outras
pessoas que estavam na festa
fecharam o banheiro e impedira
que eu saísse de lá com o
suspeito", disse o PM.
O major contou também
que depois de alguns minutos
conseguiu sair com o rapaz,
levando-o à frente, mas que foi
cercado por pelo menos 15
pessoas. "Dois seguranças
chegaram perto, mas não
conseguiram fazer nada porque
tinha muita gente", contou. "Pedi
para um deles avisar minha

MPE

Curvo diz que MP está
“aberto” à delação de Riva
MPE MT

O

procurador-geral de
Justiça, Mauro Curvo,
afirmou que o Ministério
Público Estadual (MPE) está “de
portas abertas” ao ex-deputado
José Geraldo Riva, caso ele tenha
interesse em firmar um acordo de
colaboração premiada com o
órgão.
“[O MPE está aberto] Não
só a uma delação dele, como de
qualquer pessoa. Qualquer

pessoa que nos trouxer
conhecimento de qualquer
ilegalidade, nós temos por dever
funcional de ouvir essa pessoa. E
aí, se for uma colaboração
premiada, temos que sentar e ver
quais condições, quais provas,
objetos essa pessoa tem”, disse.
As declarações foram dadas na
manhã desta segunda-feira (10),
em entrevista concedida à Rádio
Capital FM. Na ocasião, o
Foto: MPEMT

Procurador-geral de Justiça, Mauro Curvo

procurador-geral disse que, desde
que assumiu o comando do MPE,
não tratou de qualquer assunto
relacionado a uma possível
delação do ex-deputado Riva.
“Não tem nada. Estamos
aqui no aguardo. A gente espera
que ele dê continuidade,
apresente as provas que é para
possibilitar que a gente possa
agir”, disse Curvo. “O MPE está
de portas abertas para qualquer
cidadão mato-grossense que
tenha conhecimento de
ilegalidades e queira nos trazer
conhecimento disso. A gente
precisa ter conhecimento da
ilegalidade para poder atuar”,
reiterou o procurador.
No dia 31 de março, Riva
prestou depoimento acusando 34
deputados estaduais de outras
legisturas de receberem
mensalinho para votar com o
Executivo.
Sem pressão - Ainda durante a
entrevista, Curvo rebateu
informações de bastidores que
dão conta de que o MPE estaria
sendo pressionado, inclusive pelo
Poder Executivo, para não aceitar
uma eventual delação de Riva.
Ele disse também que o
MPE preza, acima de tudo, pela
independência entre os Poderes.

esposa para ela ir embora".
Ainda segundo o relato do
policial, ele fez disparos em
direção ao solo porque estava
acuado, que ouviu outros tiros e
que chegou a ver o rapaz caído no
chão, mas quando já estava do
lado de fora do local festa. "Eles
gritavam que iriam atirar em
mim, estavam em visível estado
de embriaguez ou até mesmo por
uso de entorpecentes. Eles diziam
que eram de uma facção
criminosa", disse o major.
Roosevelth contou ainda
que durante os disparos de arma
de fogo feitos pelos presentes à
festa, uma viatura da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros
foram até o local, mas que não
tiveram condições de se

aproximar demais por causa dos
tiros. O major afirmou que viu,
quando a situação se acalmou, um
médico atendendo o estudante
baleado.
"Ajudamos a colocá-lo na
viatura e levamos ele até o
hospital. Depois soube que ele
não resistiu e veio a óbito", disse
Roosevelth. Ao chegar à sede da
PM, ele mandou chamar todos os
policiais, inclusive os que
estavam de folga e pediu reforço
ainda para a Polícia Civil.
O major disse que as
funções dele estão mantidas
normalmente mesmo com o
inquérito policial militar e que ele
e demais policiais estão sendo
ameaçados por membros de uma
facção criminosa.

DANOS MORAIS

Juiz manda JBS pagar R$ 2 milhões após
vazamento de amônia em frigorífico de MT
G1MT

A

empresa JBS S/A foi
condenada pela Justiça do
Trabalho em Colíder, a
648 km de Cuiabá, a pagar R$ 2
milhões por danos morais
coletivos e 'dumping social' termo que se refere à adoção de
práticas, por parte do
empregador, que violam os
direitos trabalhistas com o
objetivo de reduzir os custos de
produção para aumentar os seus
lucros. A decisão cabe recurso.
Ao G1, a JBS informou
irá recorrer da decisão. "A
companhia ressalta seu
compromisso com a segurança de
seus colaboradores e realiza,
constantemente, investimentos e
melhorias nos processos
administrativos, estruturais e de
produção, visando assegurar
sempre as melhores condições de
trabalho”, afirmou a empresa, por
meio de nota.
A sentença foi publicada
no último dia 4, após ação movida
pelo Ministério Público do
Trabalho (MPT), que, por sua
vez, foi notificado pelo Centro de
Referência Regional em Saúde do
Trabalhador (Cerest) a respeito
de um caso de intoxicação pelo
gás amônia envolvendo uma
trabalhadora da planta, em 2013.
Conforme consta na
decisão, a condenação da
empresa se deu pelo fato de expor
seus empregados a uma série de
riscos, em grande parte
ocasionados pelo vazamento do
gás em suas caldeiras. Do
montante a ser pago, R$ 1,3
milhão é referente ao dano moral
coletivo causado e R$ 700 mil por
'dumping social'.

De acordo com o MPT,
além do vazamento do gás, outras
irregularidades graves foram
encontradas no frigorífico
durante uma inspeção realizada
em março de 2016. Entre elas, o
não funcionamento do sistema de
alarmes, vias de circulação e
evacuação obstruídas e a falta de
um Plano de Resposta a
Emergência.
Condenação - Em sua decisão, o
juiz Mauro Vaz Curvo, titular da
Vara do Trabalho do município,
afirmou que os fatos
“demonstram que os
procedimentos de segurança não
estão sendo observados
rigorosamente, ficando clara a
negligência da empresa, ao expor
os trabalhadores em ambiente de
trabalho inadequado, inseguro e
desprotegido, sem quaisquer
ações preventivas e de
gerenciamento de riscos em
relação aos vasos de pressão”.
Conforme o juiz, é um
direito fundamental do
trabalhador o acesso a um
ambiente de trabalho sadio e
seguro e a busca pelo lucro deve
estar em sintonia com esse
direito.
Ainda segundo Curvo, a
conduta da empresa feriu os
empregados da planta e atingiu o
patrimônio moral da sociedade
por desrespeitar normas mínimas
da saúde dos trabalhadores.
Na sentença, o
magistrado ainda determinou
medidas de correção a serem
tomadas na planta do frigorífico,
sob pena de multa de R$ 50 mil
reais por cada obrigação
descumprida.

Cáceres-MT, terça-feira 11 de abril de 2017

GERAL

SEGURANÇA PÚBLICA

06

A informação é em relação ao primeiro trimestre de 2017, em comparação ao mesmo período de 2016

Roubos e furtos de veículos registram
queda em Cuiabá e Várzea Grande
A
PJC/MT

Foto: Ilustração

s ações repressivas das
forças de segurança do
Estado resultaram em queda
de 40% de roubos de veículos em
Cuiabá e 36% em furtos. Os dados
são do primeiro trimestre de 2017,
em comparação com o ano anterior.
De janeiro a março de 2017 foram
registrados 250 roubos de veículos
em Cuiabá. Enquanto no mesmo
período de 2016 o total foi de 418
roubos. Também em queda, em 2017
foram 227 furtos na capital. No
mesmo período de 2016 foram 357
casos.
As reduções de roubos e
furtos também foram verificadas em
Várzea Grande. A queda nos três
primeiros meses de 2017 em roubo
foi de 49% em relação ao mesmo
período de 2016. Ao todo, em 2017
foram registrados 191 roubos,
enquanto em 2016 foram 374 casos.
Já em relação a furto, em
Várzea Grande, a redução foi de
20% em 2017 com 105 registros
deste tipo de crime. Em 2016 foram
132 casos. Os dados são da
Coordenadoria de Estatística e
Análise Criminal (Ceac), da
Secretaria de Estado de Segurança
Pública (Sesp).
O titular da Delegacia
Especializada de Repressão a
Roubos e Furtos de Veículos

Automotores (Derrfva), Vitor Hugo
Bruzulato Teixeira, disse que os
resultados são reflexo das operações
integradas das forças de segurança
da Polícia Militar, Polícia Judiciária
Civil, Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), Centro Integrado de
Operações Aéreas (Ciopaer) e
Polícia Rodoviária Federal.
“ Ti v e m o s r e s u l t a d o s
positivos devido ao aumento das
operações desencadeadas com a
integração das forças policiais.
Nosso trabalho é contínuo buscando
promover reduções em roubos e
furtos”, destacou. Ainda segundo o
delegado, somente neste primeiro
trimestre, 46 pessoas foram presas
por envolvimento nos crimes de
roubos e furtos de veículos no
Estado. “As ações resultaram na
desarticulação de quadrilhas que
atuavam no Estado”, acrescentou.
Mais ações - De janeiro a março de
2017, o Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron)
recuperou 68 veículos produtos de
roubo ou furto na fronteira. De
acordo com o comandante do
Gefron, tenente-coronel PM Jonildo
Assis, muitos carros roubados em
Cuiabá e Várzea Grande tentam
passar pela fronteira rumo à Bolívia
para servir como moeda para o
tráfico de droga. O comandante

ainda acrescentou que os resultados
já obtidos neste primeiro trimestre
fazem parte de uma soma de
investimento do governo do Estado
no policiamento na fronteira.
Outra unidade especializada
que contribui para as reduções de
roubos e furtos de veículos é o
Centro Integrado de Operações
Aéreas (Ciopaer). De janeiro a
março, os três aviões do Ciopaer
deram apoio na recuperação de 22
veículos. O comandante do Ciopaer,
tenente-coronel PM Henrique da
Silva Santos, destacou que o
sobrevoo com a aeronave possibilita
localizar veículos em regiões de
difícil acesso, em mata e terrenos
murados, locais que servem de
esconderijos.
Procedimentos - No momento em
que o proprietário tem o veículo
furtado ou roubado alguns
procedimentos devem ser tomados
de imediato para o êxito da
localização. De posse da numeração
da placa do veículo, o proprietário
deve ligar para os números de
emergência 190 (Polícia Militar) ou
197 (Polícia Judiciária Civil). De
imediato, os profissionais do Centro
Integrado de Comando e Controle
enviam uma equipe ao local e
emitem alerta no sistema de
videomonitoramento.

As reduções de roubos e furtos também foram verificadas em Várzea Grande

Além do disque-denúncia, a
Polícia Civil conta com um canal
exclusivo via WhatsApp para
recebimento de informações
referentes a roubos e furtos de
veículos. Pelo telefone (65) 999900197 qualquer pessoa pode auxiliar
as investigações da Derrfva. O sigilo
é absoluto.
O delegado ressalta a
importância do registro do Boletim
de Ocorrência (BO) ser feito em uma
unidade especializada. “Qualquer

unidade de Polícia Civil pode
registrar casos de roubo ou furto,
mas é importante ir até a Delegacia
Especializada porque a instituição
faz o boletim no Detranet, que irá
colocar a ocorrência em nível
nacional”.
A sede da Delegacia
Especializada de Repressão a
Roubos e Furtos de Veículos
Automotores fica ao lado da sede
central do Detran, no Centro Político
e Administrativo.

TJMT

Presidente do TJMT
visita Pontes e Lacerda
TJMT

O

Presidente do Tribunal
de Justiça de Mato
Grosso (TJMT),
desembargador Rui Ramos
esteve na Comarca de Pontes e
Lacerda (448 km de Cuiabá),
acompanhado do auxiliar da
presidência, Juiz Tulio Duailibi
em reunião com juízes,
servidores e representantes do
serviço da justiça, para ouvir as
demandas e fazer os
encaminhamentos necessários, a
fim de melhorar a prestação
jurisdicional na região.
Na ocasião, o presidente
Rui Ramos, percorreu todos os
setores do Fórum, aproveitou
para lembrar o período que atuou
como juiz na região entre os anos
de 1989 a 1992. “Trabalhei aqui e
sei das dificuldades que a
comarca enfrenta. Mas, encontrei
um ambiente agradável e uma
administração que visa
desempenhar o melhor trabalho",
afirmou o magistrado.
Dentre os assuntos
tratados, os magistrados e
servidores falaram da
necessidade de equipamentos de
informática, a criação de outra
vara criminal e o aumento do
quantitativo dos oficias de
justiça.
A servidora Ligia Magna,
gestora do Fórum, enalteceu a
conduta de aproximação do

presidente do Tribunal , para a
tomada de providencias
necessárias na resolução das
questões administrativas. "O
desembargador Rui Ramos,
efetivamente, tem uma atitude
notável que o diferencia dos
demais presidentes, se coloca à
disposição para receber as
demandas e tem efetivamente
tratado delas e dado os
encaminhamentos necessários”,
destacou.
O magistrado Claudio
Deodato Rodrigues, da 2º Vara
Cívil e da Juventude, afirmou que
a visita foi muito importante,
porque alguns encaminhamentos,
já foram imediatamente dados. Já
para o juiz diretor do Fórum de
Pontes e Lacerda, Leonisio
Salles, a visita do Presidente
representa a valorização dos
servidores. “ A preocupação
dessa gestão em visitar in loco os
setores da unidade judicial, faz
com que o servidor se sinta
valorizado, comentou o juiz.
Pontes e Lacerda - Pontes e
Lacerda tem pouco mais de 45
mil habitantes, o juiz diretor do
Fórum é Leónisio Salles, e
tramitam atualmente 14 mil
processos em andamento no
judiciário local. Trabalham no
fórum 53 servidores, 5
credenciados, 14 estagiários e 8
terceirizados.
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LIGA DOS CAMPEÕES

Massimiliano Allegri diz que bom resultado em casa será fundamental para conquistar
vaga na semifinal e que Barça "tem pontos fracos porque joga no ataque e deixa espaço"

Técnico do Juventus vê Neymar e Dybala
como melhores do mundo no futuro
Globo Esporte

O

duelo entre Juventus
e Barcelona, pelas
quartas de final da
Liga dos Campeões, marca o
encontro de dois astros de uma
geração mais jovem. Um deles
já mais consagrado: Neymar,
com 25 anos. O outro cresce
cada vez mais de produção e
vem se firmando no topo:
Paulo Dybala, de 23 anos. O
brasileiro e o argentino podem
substituir Messi e Cristiano
Ronaldo na disputa de melhor
jogador do mundo nos
próximos anos - pelo menos é
nisso que acredita o técnico do
time italiano, Massimiliano
Allegri.
- Paulo deu passos
gigantes desde que chegou
aqui. Messi é o número 1 do

mundo há muitos anos, mas
vejo as características dele
diferentes das de Dybala. Acho
que ele e Neymar podem ser os
dois melhores do mundo no
futuro próximo - disse durante
coletiva de imprensa nesta
segunda-feira em Turim.
O Juventus defende
uma invencibilidade de 21
jogos em casa em competições
da Uefa - 12 vitórias e 9
empates. Essa boa sequência
fez um jornalista perguntar a
Allegri se ele considerava seu
time favorito para o jogo de ida
contra o Barcelona.
- Favoritos não, porque
amanhã (terça) é um jogo de
grande equilíbrio. O ideal é que
não soframos gol, e temos que
jogar para marcar os gols.

Sabemos que o Barça tem
qualidades ofensivas e temos
que aproveitar os pontos
fracos. É a única maneira de
seguirmos adiante. Não
podemos pensar em jogar em
Barcelona tendo perdido a ida
em casa por 2 a 0, porque é
impossível.
Em seguida, o técnico
italiano explicou qual é a
fraqueza que vê no Barcelona.
- Tem pontos fracos porque
joga no ataque e te deixa
espaço. Mas, por outro lado,
quando têm a posse de bola
eles são muito perigosos.
Precisamos ter muito
equilíbrio e concentração.
Juventus e Barça se
reencontram pela primeira vez
após a final da Liga dos

LEC

Júnior Rocha valoriza vantagem
do Luverdense para chegar à final

Suárez, Messi e Neymar em treino do Barcelona no Juventus Stadium nesta segunda-feira

Campeões disputada em 2015,
quando o time catalão venceu
por 3 a 1 e se sagrou campeão.
A bola vai rolar às 15h45
desta terça-feira (horário de

Brasília), com transmissão
ao vivo da TV Globo e do
GloboEsporte.com.
O pré-jogo no site
começa às 14h.

Globo Esporte

O

treinador Júnior Rocha
valorizou a vantagem do
Luverdense contra o
Cuiabá por uma vaga na final do
Campeonato Mato-Grossense. O
Verdão do Norte venceu o

Dourado por 1 a 0 e joga pelo
empate para chegar à segunda
decisão seguida do estadual.
- Qualquer vantagem é
boa, é um clássico de dois times
que mais investem no futebol.
Foto: Olímpio Vasconcelos

Júnior Rocha
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Além de representar bem
o estado nos torneios nacionais
junto do Sinop. Foi uma partida
truncada, difícil e definida no
detalhe. No segundo tempo
tomamos mais conta do jogo e
saíram algumas coisas que
treinamos. Estamos no caminho
certo - disse Rocha.
'
Os times voltam a se
enfrentar no dia 23 de abril, na
Arena Pantanal, em Cuiabá. O
time de Lucas do Rio Verde joga
pelo empate para avançar.
'- Temos nossa postura e vamos
manter nosso estilo de
jogo. Sempre respeitando os
adversários, pois todos querem
vencer. É uma decisão de 180
minutos.
'
Nesta semana, o
Luverdense deixa o MatoGrossense de lado para iniciar a
semifinal da Copa Verde enfrenta o Rondoniense-RO no
sábado, em Rio Branco (AC),
pelo jogo de ida.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

Colhendo mais uma rosa no jardim da sua vida a
encantadora Arlene Alcântara, a quem
desejamos muitas felicidades.

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

By Rosane Michels
***********************************

Esotérico
MerMercúrio começa o
movimento retrógrado em
To u r o e a l g u m a s
dificuldades relacionadas ao
seu dinheiro, já podem ter
começado a surgir. O
momento exige paciência. Contratos e
processos relacionados ao aumento de
seus rendimentos, podem ter sido adiados
ou mesmo abortados nos últimos dias.

MerMercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro e você começa a fazer
um mergulho em seu passado
emocional. Alguns
sentimentos e emoções mal
resolvidas voltam a fazer parte de suas
reflexões. Não é um bom momento para
novos investimentos ou pedido de
empréstimos. Procure manter a calma e
economize.

MerMercúrio começa o
movimento retrógrado em
seu signo e você deve já estar
sentindo seus efeitos há
alguns dias. Parece que tudo
o que caminhava livremente
c o m e ç a a e m p e r r a r. M e s m o
emocionalmente, você sente que algo
estagnou, além do seu dia a dia. Tome
cuidados redobrados com celulares e
computadores.

MerMercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro e você pode já estar
enfrentando alguns problemas
e dificuldades em seus
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Procure manter a calma diante
de imprevistos e decepções. Algo que estava
escondido, pode vir à tona. Um amor do
passado,pode retornar à sua vida.

MerMercúrio, seu regente,
começa o movimento
retrógrado e você pode já
estar sentindo deus efeitos
em sua rotina. Se algo saiu do
controle, procure manter a
calma e o disxernimento; de nada adianta o
nervosismo e a insistência em algo que foi
adiado. Cuide de sua saúde, especialmente
do sistema respiratório.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro indicando dias de
pequenas dificuldades em sua
rotina, especialmente a de
trabalho. O período, que dura
três semanas, pode trazer atrasos em
projetos que já estão em andamento, mas
também trazer de volta um projeto que foi
adiado.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro e alguns contatos
importantes e possibilidade de
firmar novos contratos com
uma grande empresa ou
instituição, pode ser adiado ou mesmo
cancelado. Os projetos em equipe começam a
apresentar dificuldades, depois de dias de
tranquilidade e equilíbrio.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro indicando pequenas
dificuldades em projetos
criativos e em um romance,
que vem sendo desenhado pelo Universo.
Pode ser um momento de decepção e
necessidade de revisar sua validade. Um
amor do passado pode voltar à sua vida.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
To u r o e u m p r o j e t o
profissional já aprovado, pode
ser adiado ou abortado,
obrigando você a deixar de
lado, alguns planos de carreira. Procure
manter a calma e entenda, que no tempo
certo, tudo volta a funcionar. Uma promoção
pode passar pelo mesmo processo.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro deixando você mais
fechado e calado, mais voltado
para si mesmo, na tentativa de
rever algumas escolhas feitas
no passado. Alguns problemas concretos em
sua casa, como vazamentos ou necessidade
de uma pequena reforma, podem surgir e
trazer certo desequilíbrio.

Mercúrio, seu regente,
começa o movimento
retrógrado em Touro e
projetos de médio prazo que
já entravam em fase de
concretização, são cancelados ou adiados.
O momento não é mesmo para começar
nada; espere algumas semanas para os
próximos passos. O momento é bom para
rever seu caminho espiritual.

Mercúrio começa o
movimento retrógrado em
Touro indicando um período
de três semanas, de pequenas
dificuldades na
comunicação, que podem trazer mal
entendidos. A assinatura de um contrato,
de trabalho ou não, pode ser adiada ou
mesmo abortada. O momento envolve a
necessidade de paciência e discernimento.

************************
Marcando presença e realizando um belo
trabalho nos melhores eventos da nossa city o
grande profissional Odair Oliveira. Bom Dia!!

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

Sempre organizando belas apresentações culturais do
Grupo Chalana e levando um pouco da nosso historia a
outros países, Luiz Tolotti que merece o nosso carinho e
nosso respeito.

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

Elegância e simpatia fazem parte do dia a dia de
Francyanne Vittorazi, que encanta a todos com
seu jeito especial de ser.

Apagando velinhas e comemorando mais um niver ao
lado dos familiares e amigos o competente sargento do
Corpo de Bombeiros de Cáceres, Adauto Barros
Cebalho. Parabéns muitos anos de vida!!!

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

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

