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SHOW NACIONAL

Naiara Azevedo se apresenta
hoje no palco principal do FIPe
Foto: Divulgação

A cantora sertaneja Naiara Azevedo fará show hoje no palco I do
Festival Internacional de Pesca de Cáceres. De acordo com os
organizadores, a expectativa é que pelo menos 10 mil pessoas assistam a
apresentação da cantora. Página 03

RECORDE

Prova Sênior do Festival de Pesca de
Cáceres bate recorde de participação

Foto: Joner Campos

Prova reuniu 480 competidores

Página 03

Naiara Azevedo sobe ao palco a partir da meia noite
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Vamos salvar o planeta

A nossa humanidade é tão
amada e querida por Deus
“Portanto, o próprio Davi chama o Messias
de Senhor. Como é que ele pode então ser
seu filho?” (Marcos 12,37).
Jesus está dissipando um
entendimento errado ou uma visão
reducionista que alguns judeus tinham e que
muitos de nós temos da figura do Messias.
Veja, Jesus é o filho de Davi, Ele é da
descendência de Davi. O Messias é o filho
de Maria, Ele é o filho adotivo de José, Ele
nasceu da carne, da natureza humana da
descendência de Davi. Nós, no entanto,
corremos o risco de olharmos Jesus apenas
na sua dimensão humana e não reconhecer
n'Ele o Messias ungido, enviado e,
sobretudo, o Messias que tem n'Ele a
divindade, reconhecer que Ele é Deus como
o Pai é Deus.
Jesus causou muitas controvérsias
no passado; hoje, muitos querem olhar para
Ele apenas de forma humana. Sem contar
também os que vivem outro extremo,
querem olhar Jesus apenas de forma divina.
Jesus é um anjo no meio de nós. Ele só tinha
necessidades divinas, nenhuma necessidade
humana. Não!
Precisamos olhar para o Mestre
Jesus como Nosso Senhor, como Nosso
Deus e Salvador. Mas o magnífico, o belo de
Deus é que Ele não desprezou a nossa
humanidade, que é tão amada e querida por
Ele, porque Ele se fez um de nós no Seu
filho Jesus.
Muitas vezes, queremos desprezar a
nossa natureza humana, não queremos
reconhecer que o ser humano é ser divino
também, porque o Divino veio resgatar e
salvar a nossa humanidade. Quando eu olho
para Jesus, encontro n'Ele aquilo que a
minha natureza humana precisa. Minha
natureza humana precisa ser divinizada,
humanizada, porque, muitas vezes, nem
humanos nós somos uns com os outros, na
nossa vivência, na nossa relação uns com os
outros.
Somos tantas vezes egocêntricos,
ególatras, estamos tão centrados em nós,
que vivemos uma humanidade fechada,
diminuída e não vivemos a humanidade no
seu sentido mais pleno e divino.
Em Jesus não se separa mais o
humano e o divino, e o Divino se torna
humano para resgatar a nossa humanidade.
O desejo de Jesus é que essa natureza
humana seja cada vez mais divinizada. Não
confunda divinizada com ter culto à pessoa
humana, mas sim ter em nós a graça de
Deus, o Seu amor e tudo aquilo que Ele traz
para o nosso coração.
Jesus, tu és o nosso Deus, o Nosso
Salvador, o enviado, o Filho de Davi, o
nosso Mestre, o Deus único em nossa vida.
Que Jesus seja cada vez mais adorado,
amado e aclamado no meio de nós!
Deus abençoe você!

Estamos chegando ao final de mais
uma SEMANA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE, com destaque para o DIA
MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE
comemorado na última segunda feira, 05 de
junho.
Ao longo da semana, em quase
duzentos países, inclusive no Brasil, milhares
de eventos e ações foram realizadas/os,
envolvendo milhões de pessoas e milhares de
organizações públicas e não governamentais,
procurando despertar a consciência coletiva e
planetária para os desafios e riscos que
estamos correndo no sentido da destruição da
biodiversidade, do aquecimento global, das
mudanças climáticas, da poluição da terra, do
ar e dos oceanos.
Neste sentido, poluição dos oceanos,
a ONU está realizando em Nova York uma
conferência de alto nivel, com ministros e
representantes de mais de 150 paises,
denominado “A conferência dos Oceanos”,
cujo tema este ano é: “Nossos oceanos, nosso
future:parceria para implementação do
objetivo sustenável de número 14”, que é um
dos OBJETIVOS DEDESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL, ou AGENDA 20130 da
ONU.
Esta conferência começou na última
segunda feira, DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE e termina nesta sexta feira, dia 09
de Junho d 2017, com destaque para o DIA
MUNDIAL DOS OCEANOS, comemorado
todos os anos no dia 08 de junho.
Todos os países,de uma forma ou de outra,
enfrentam inúmeros desafios para atenderem
as necessidades, as aspirações e os objetivos de
suas populações. Basta observarmos o
noticiário internacional, falado, escrito ou
televisivo, que vamos nos deparar com atos
terroristas cada vez mais frequentes,
fanatismo religioso ou ideológico, conflitos
de baixa ou média intensidade, guerras civis
ou regionais, pobreza, fome, violência urbana
e criminalidade, drogas, crime organizado e a
corrupção generalizada na sociedade e nas
instituições públicas, principalmente nas
relações entre setores públicos e empresários.
Todavia, existem outros problemas
que, segundo a ótica da sobrevivência da
humanidade são muito mais graves do que os
apontados anteriormente e que as vezes pouca
atenção e as ações para a sua superação,
recebem das pessoas, individualmente e dos
governos como um todo, por mais que
cientistas e organizações internacionais
apontem a gravidade desses desafios e a
urgência que deve ser dada para evitar que uma
catástrofe anunciada acabe ocorrendo com
consequências as mais desastrosas possíveis
em um futuro não muito longínquo.
O aumento demográfico mundial, indica que
dentro de poucas décadas o mundo deverá
atingir nada menos do que 9,2 bilhões de
habitantes, dos quais mais de 80% estarão
vivendo nas cidades. Mesmo que as taxas de
crescimento demográfico venham declinando
em escala mundial de forma lenta, a
urbanização desde meados do século passado
vem ocorrendo de forma acelerada.
A combinação desses dois fatores
coloca alguns desafios prementes e impõem a
necessidade de um planejamento em escala
transnacional para que os mesmos possam ser
encarados. Os tres maiores são a produção de
alimentos , a geração de energia e o suprimento
de água. Outros desafios estão diretamente

X

ligados `as formas como essas tres demandas
são atendidas.
A idéia de que o planeta tem recursos naturais
abundantes e inesgotáveis tem se mostrado
uma grande falácia e induzido alguns governos
nacionais a se descuidarem das questões
ambientais. Em boa hora a ONU substituiu os
OBJETIVOS DO MILÊNIO, cujo prazo de
conquista encerrou-se em 2015, pelos
OBJETIVOS DO DESENVOLVIMENTO
SUSTENÁVEL, demonstrando que se cada
país e o conjunto de países não cuidarem do
planeta, denominado pelo Papa Francisco em
sua Encíclica Verde (Laudato Si),como a casa
comum, estaremos , todos , condenados a um
grande desastre talvez igual ao que levou ao
desaparecimento dos dinossauros.
Está comprovado, basta ler os
resultados do trabalho do Painel dos cientistas
sobre as mudanças climátias, que boa parte dos
desastres naturais e a degradação ambiental
que está acontecendo em escala global, estão
diretmente relacionados com as ações
humanas para produzirem alimentos, energia e
água e desenvolver a economia.
Diretamente relacionada com esses desafios
todos os países já experimentaram ou estão
experimentando a destruição dos biomas, no
caso do Brasil esta destruição acontece em
todos os nossos biomas, como Amazônia,
Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e
Pampas, como demonstrou recentemente a
CNBB na última Campanha da Fraternidade.
Estamos produzindo bens e serviços
que acabam atendendo a um consumismo
desenfreado , alimentado pelo marketing
comercial na busca frenética pela acumulação
de capital e a busca do lucro e, em decorrência
gerando lixo e rejeitos que estão tornando
inviável a vida em geral. Só nos oceanos são
lançados oito milhões de toneladas de lixo em
geral e plásticos por ano, tornando a vida
marinha impossível, destruindo todo tipo de
vida. De forma semelhante nossos rios, lagos,
lagoas, ruas, avenidas, terrenos não ocupados
estão se transformando em uma grandes lixões
e nossos córregos e rios nada mais são ou serão
do que grandes esgotos a céu aberto,vide Rios
Tiete e Cuiabá.
A interação de todos esses fatores estão
contribuindo de forma assustadora para as
mudanças climáticas, aquecendo o planeta e
tornando a vida impossível dentro de algumas
gerações. Diante deste desastre anunciado, é
fundamental que cada pessoa faça sua parte.
Mas a maior responsabilidade continua sendo
das instituições públicas e dos governos, no
sentido de desenvolverem políticas públicas,
planos e programas que tenham na
sustentabilidade sua base fundamental e que os
países/governos cumpram os acôrdos
internacionais que firmaram para que tudo não
venha a ser apenas discursos e uma grande
encenação, esperando,talvez pelo próximo ou
o grande desastre que se avizinha.
O maior desafio ou o somatório de
todos os desafios pode ser resumido emu ma
frase: O planeta está morrendo, a hora de
salva-lo é agora!

DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para o Coral Renascendo em Cristo, formado por
dezoito reeducandos da Cadeia Pública de Cáceres,
que se apresentaram na quinta-feira no espaço do FIPe
a convite da organização do evento. Os reeducandos
também são responsáveis pela decoração feita com
materiais recicláveis. Essas atividades externas são
possíveis pela boa relação do Conselho da
Comunidade com apoio da direção da Cadeia.
Trabalho digno de registro e aplausos.
BOLAS PRETAS

Para profissionais da saúde que exercem a função sem
o mínimo de amor e respeito com o ser humano, a
exemplo o medico que agiu com ofensa e de forma
violenta durante o parto em Cáceres. Atitudes assim
são repugnantes e inaceitáveis, ainda mais de um
profissional que jura salvar vidas.
BOLAS BRANCAS

Para a Unemat que abriu inscrição para 650 vagas
divididas nos cursos de especialização: Saberes e
práticas na Educação Infantil, Informática na
Educação, Educação a Distância, Gestão
Universitária, Gestão Escolar, Gestão em Saúde,
Gestão Pública e Gestão Pública Municipal. Os cursos
serão ofertados entre os polos de Alto Araguaia,
Arenápolis, Barra do Bugres, Cáceres, Colíder,
Diamantino, Guarantã do Norte, Jauru, Juara, Pontes e
Lacerda e Sorriso.
BOLAS PRETAS

JUACY DA SILVA, professor universitário,
titular e aposentado UFMT, mestre em
sociologia, articulista e colaborador de jornais,
s i t e s
e
b l o g s .
E m a i l
p ro f es s o r. juacy@yah o o . com. br B log
w w w. p r o f e s s o r j u a c y. b l o g s p o t . c o m
Twitter@profjuacy

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova.
Contato: mailto:padrerogercn@gmail.com

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420
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Para as pessoas que não tem o menor senso de respeito
e saem fazendo xixi em qualquer lugar. Cena vista aos
redores do espaço do FIPe. Com tantos banheiros
químicos instalados, ainda há os que saem
emporcalhando o ambiente. Educação cabe em
qualquer lugar.

Rosane Michels - Editora
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SHOW NACIONAL

Naiara Azevedo se apresenta
hoje no palco principal do FIPe
Da Redação
Foto: Arquivo

paranaense.
A meia entrada para
estudantes está sendo vendida aos
portadores de carteiras atualizadas
da UNE e da UBES, conforme o
Decreto nº 8.537, que regulamenta a
Lei da Meia-Entrada em eventos
artísticos, culturais e esportivos no

Brasil.
No palco 2 do 36º FIPe a
partir das 20h 30 as apresentações
ficam a cargo do Grupo Hypnose
Break Kids, Grupo Tradição, Grupo
Hypnose Break, Grupo Chalana,
Encaiche Perfeito, Pagodão S.A e
Oficina do Forró.

RECORDE

Prova Sênior do Festival de Pesca de
Cáceres bate recorde de participação
Ricardo Vanini/Assessoria

R

Grupo Chalana fará apresentação hoje no palco II

O

s ingressos estão sendo
comercializados na Real
Festa e Garbbo's Center de
toda a região, pelos valores: Pista:

R$ 20,00; Área Vip: R$ 35,00; Área
Vip Premium (Open Bar): R$ 60,00
e Camarote individual: R$ 100,00
Naiara Azevedo, seguindo a

programação, deve subir ao palco
depois da meia noite. A faixa '50
reais' é uma das músicas mais
aguardadas pelos fãs da cantora

DOCES E SALGADOS

Indústria doa 4.500 kits de lanches para
participantes da Pesca Infanto-Juvenil
Ascom/ FIPe

Foto: Divulgação

A

Foram doados 4.500 kits

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT

Fujiyama Alimentos,
indústria que produz doces e
salgados, em Várzea Grande,
está patrocinando 4.500 kits de
lanches para os participantes do
torneio Infanto-Juvenil
do 36º
Festival Internacional de Pesca
Esportiva (FIPe), que começou nesta
quarta-feira, 7, e vai até domingo, 11,
em Cáceres.
A participação da empresa foi
articulada pela colaboradora Dima
Simões, que integra a equipe da
organização do evento, liderada pelo
secretário Júnior César Dias Trindade.
O contato foi feito
diretamente com dono da empresa
Sérgio Hirano. A competição será
realizada hoje, 10, a partir das 7 horas
na Praia do Daveron. A prova baterá
recorde e reunirá aproximadamente 3
mil competidores. Por conta disso, a
disputa será dividida em quatro
baterias de 40 minutos.
Achados e perdidos - Por iniciativa
da comissão organizadora, um setor
de achados e perdidos foi instalado na
sede da Sicmatur.
E l e e s t á s o b a
responsabilidade do colaborador,
Alexandre de Oliveira Godoy que
pode ser contatado pelo telefone (65)
99614.8865. O setor funciona no local
onde está sendo realizada a entrega de
kits.

ealizada pelo segundo ano
consecutivo, o torneio sênior de
pesca do Festival de Cáceres,
realizado na manhã desta sexta-feira, 9,
já entrou para o livro dos recordes como
maior competição do gênero no País.
Aos todos 480 competidores, entre
homens e mulheres tomaram parte na
disputa. Dentre os participantes estavam
20 especiais atendidos pela APAE.
O anuncio foi feito ao prefeito
Francis Maris Cruz, pelo representante
do Ranking Brasil, Luciano Kadari. O
frio que chegou repentinamente não
tirou o animo dos participantes que
tomaram as areias da Praia do Daveron,
localizada as margens da Baia de
Cáceres. Os vencedores foram Eloíza
Maria Leite, no feminino, e Arnaldo dos
Santos, no masculino. Ambos
embolsaram um aparelho de ar
condicionado. . Foram entregues
premiações até o 5º lugar.
Para o Guia de Turismo
Claudionor Duarte, um dos
Coordenadores do evento, é importante
a inserção dos idosos para mantê-los
ativos, em constantes atividades
prazerosas, além da convivência
harmoniosa com muito respeito e amor.
Fato a ser destacado foi à reinserção,
após algumas edições fora, que
alegraram o ambiente na praia do
Daveron.
De acordo com a
Coordenadora da APAE, Edneide dos

Passos Aniceto, é essencial a
participação dessas pessoas em eventos
dessa natureza, pois, todos devem ser
vistos, acreditados, como pessoas
capazes de exercer qualquer função na
sociedade.
Dentre os especiais, foi
premiado Clodoaldo da Silva, que
fisgou um peixe de 8 centímetros. O
aposentado Antônio Nascimento, 73
anos, morador do EMPA, que participa
pela segunda vez do torneio, fisgou o
maior peixe do dia, um exemplar de
Corimba de 39 centímetros, sagrando-se
assim o 4º colocado na classificação
geral.
'Esse friozinho de derrubar bugio do pau
incomoda um pouquinho sim, mas estou
gostando muito de pescar e ainda ganhar
um premiozinho', disse ele, que levou
para casa um ventilador de coluna.
José Teodoro Bispo, 70 anos,
conhecido como 'Juquinha do
Pantaneiro', cururueiro dos bons,
também estava incomodado com a
'friagem', porém, já havia fisgado um
exemplar de Lambari e tinha esperança
de arrebatar algum prêmio. Fato que não
se confirmou.
Aparecida Rodrigues da Costa
era só alegria. 'É a primeira vez, fiquei
muito feliz', declarou emocionada.
Alverinda Pereira da Silva, que
participou pela primeira vez, disse que
ficou feliz pelos organizadores terem
lembrado dos idosos.
Foto: Joner Campos

Aparecida Rodrigues da Costa feliz da vida com o peixe fisgado

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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TRÍPLICE HÉLICE

Unemat reúne professores de agrárias para
pensar ações de desenvolvimento de MT
Lygia Lima – Assessoria Unemat

Foto: Lygia Lima

Segundo Ana Di Renzo, a Unemat é um patrimônio do povo de MT
e tem o compromisso de olhar e ajudar a construir políticas públicas

P

rofessores das áreas de Ciências
Agrárias de diferentes cursos da
Unemat (Universidade do
Estado de Mato Grosso) se reuniram
nesta quinta-feira (08) em Cuiabá a
convite da reitora Ana Maria Di Renzo,
para pensar políticas públicas estaduais
e contribuir com o desenvolvimento de
Mato Grosso.
A proposta de juntar os
professores da Unemat que atuam em
cursos de Agronomia e Zootecnia para
juntos construir propostas que
contribuam com o desenvolvimento
estadual é um dos reflexos da viagem a
Iowa (EUA) em que a reitora pode
juntamente com o governo de Mato
Grosso vislumbrar as parcerias
existentes entre o setor produtivo e as
universidades. “É fundamental que a
universidade trabalhe na perspectiva da
tríplice hélice, em que ela se torne o

epicentro das relações entre o setor
produtivo e o governo, pensando ações
que melhorem a vida da sociedade”,
explica Ana Di Renzo.
De acordo com a reitora a
Unemat é um patrimônio do povo de
Mato Grosso e tem o compromisso de
olhar e ajudar a construir políticas
públicas, pesquisas e desenvolver ações
extensionistas voltadas para a realidade
do Estado.
“A Unemat tem cerca de 70
doutores vinculados aos cursos da área
de Agrarias e pode ajudar muito no
desenvolvimento do Estado. Por isso
estamos levando essa proposta de
reunirmos nossas competências e assim
iniciarmos um diálogo com o setor
produtivo como para estabelecermos
parcerias”.
Nessa perspectiva os
professores que participaram da reunião

tem a incumbência de levantar o que
vem sendo pesquisado e desenvolvido
nessa área por cada câmpus a fim de num
encontro no dia 22 deste mês com as
associações de produtores de soja
(Aprosoja) e de criadores de Mato
Grosso (Acrimat) para iniciar as
discussões de parcerias.
O professor Marco Barelli,
doutor em Agronomia com foco de
atuação em Melhoramento Genético,
destacou que a reunião é fundamental
para agregar os pesquisadores da própria
Unemat em torno de um projeto comum.
“Nos falta políticas de Estado, e nesse
sentido esse convite é muito produtivo”,
disse.
A professora Carla Galbiati,
doutora em Entomologia, ressaltou que
a iniciativa da reitoria em reunir
professores de diferentes câmpus é uma
forma de fortalecer a área de Ciências
Agrárias e abre possibilidades de novas
parcerias. Essa também é a opinião da
professora Tanismare Tatiane de
Almeida, doutora em Fitotecnia, com
foco em Produção e Tecnologia de
Sementes e Zulema Netto Figueiredo,
doutora em Agronomia ressaltam que a
proposta é uma forma de atender da
universidade se aproximar e atender a
demanda do setor produtivo e de
contribuir com o governo com o
desenvolvimento de Mato Grosso.
A reitora da Unemat lembrou
que esse é um projeto piloto, mas que
deve ser utilizado em outras áreas, como
por exemplo reunir professores que
trabalham com a agricultura familiar,
pequenas propriedades e assim

estabelecer uma proposta em rede. “Nós
temos muitos professores doutores e
mestres em diferentes áreas de atuação e

que podem ajudar muito o nosso Estado.
Não podemos nos fechar, temos que
dialogar com a sociedade”, afirmou.

NEGLIGÊNCIA

Médico acusado de violência obstétrica após morte
de bebê pode perder direito de exercer prossão
Olhar Direto
Conselho Regional de Medicina de
Mato Grosso (CRM-MT) abriu
sindicância para apurar a
responsabilidade do médico Jarbes Balieiro
Damasceno na morte de um recém-nascido,
no Hospital São Luís, em Cáceres. Ele é
acusado pelo pai da criança, Roni Willian
Cuiabano do Couto, de violência obstétrica
durante o parto de sua esposa, Rosa Maria
Martins, 27, no dia 29 de maio. Se
comprovada a ação, o profissional, que já
responde a processo por um caso semelhante,
pode perder o direito de exercer a medicina.
De acordo com a presidente da
entidade, Maria de Fátima de Carvalho
Ferreira, a existência de uma denúncia feita
pelo Ministério Público Estadual (MPE),
pode agravar a situação de Jarbes. Na
ocasião, ele teria sido negligente ao
comparecer ao centro cirúrgico, para a
realização de um parto cesariano, mais de
uma hora depois de as enfermeiras
constatarem que o feto apresentava
batimentos cardíacos fracos. O caso foi
registrado no ano de 2010, na mesma
unidade de saúde.
Já o processo tramita desde 2011
com base no resultado da investigação
policial, por homicídio culposo (quando não
há intenção de matar). “Ante as condições de
sofrimento apresentadas pelo feto durante o
trabalho de parto, negligenciou-se, nada
fazendo para evitar o óbito do nascituro.
Outrossim, o denunciado agiu com
inobservância às regras técnicas de sua
profissão, vez que é médico ginecologista,
capacitado tecnicamente para realização de
partos naturais e cesariana”, diz trecho da
acusação oferecida pelo MPE.

O

Ao Olhar Direto, Maria de Fátima
explica que, como o caso ganhou
repercussão e chegou ao conhecimento da
entidade, o procedimento foi instaurado
mesmo sem o registro de uma denúncia por
parte de Roni. Sendo assim, ele ainda será
notificado e ouvido pelo CRM, assim como
sua esposa, o médico e demais testemunhas.
Na sequencia, se reunidos indícios
suficientes, a sindicância culminará na
abertura de um processo, que terminará com
o julgamento do médico.
“É um processo delicado e não
pode ser feito as pressas. Vamos reunir
documentos avaliar o prontuário e ouvir as
partes, com a garantia do direito a ampla
defesa. No final disso tudo, no julgamento,
será decidido pela absolvição ou condenação
do médico, levando em consideração todas
as apenações atribuídas a ele, sendo a mais
grave delas, a perda do direito de exercer a
medicina”, explica a presidente do Conselho.
A filha de Roni e Rosa morreu na
segunda-feira (5), uma semana após o parto.
Em boletim de ocorrência registrado junto à
Polícia Civil do município, o pai relatou o
caso de violência obstétrica. Segundo ele,
Jarbes agiu com grosseria e estupidez com a
mulher, alegando que ela seria “muito mole”
e fazendo com que as enfermeiras
apartassem sua barriga com muita força.
Durante o procedimento o médico também
teria afirmado que estava dormindo, não
estando disponível para ninguém.
Rosa sofreu uma hemorragia e
precisou ser internada na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI) do hospital. A
administração da unidade informou que
Jarbes já foi afastado de suas funções.
Foto: Ilustrativa

CRM de Mato Grosso abriu sindicância contra o médico
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POLÍCIA

Um dos suspeitos, de 17 anos, foi baleado na perna durante a tentativa de fuga

Polícia Militar encontra suspeitos e apreende
caminhonete que seria levada para Bolívia
Assessoria/PM-MT

Foto: PM-MT

Hillux recuperada

P

oliciais do 18º Batalhão
de Polícia Militar (12º
Comando Regional)
prenderam uma pessoa e
apreenderam dois adolescentes,
de 16 e 17 anos, acusados de
renderem uma família e roubar
uma caminhonete Hillux avaliada
em mais de R$110 mil. O assalto
ocorreu na noite desta quartafeira (07.06), em Pontes e
Lacerda.

A caminhonete foi
recuperada a partir de uma ação
policial que em um posto de
combustível, de onde os
assaltantes pretendiam seguir
para a Bolívia. Segundo
informações, os criminosos,
armados, invadiram uma
residência e amarraram pai e
filho.
O objetivo dos suspeitos
era roubar a caminhonete da

família.
Depois do assalto, um amigo da
família avistou a caminhonete
circulando na cidade com pessoas
estranhas e decidiu verificar o que
havia acontecido. Ele foi até a
casa da vítima, onde confirmou a
suspeita de roubo e ajudou pai e
filho e se desamarrarem. Logo
depois, acionou a Polícia Militar.
Já os policiais
suspeitaram que o veículo
pudesse ser levado para a Bolívia
e decidiram acompanhar as
imagens do sistema de
vídeomonitoramento da cidade.
Foi assim que a PM localizou a
caminhonete no posto de
combustível. Já no posto, os
criminosos saíram em fuga ao
perceberem a chegada da viatura
da PM. Os policiais ainda
tentaram conter os suspeitos,
atirando na direção da
caminhonete, porém eles
continuaram em fuga.
Os assaltantes seguiram
para a periferia até uma região
conhecida como "matão”, onde
abandonaram o veículo e fugiram
a pé. Para conter os homens, a PM
efetuou um disparo que acertou a
panturrilha de um dos assaltantes,

o adolescente A.N.C., de 17 anos.
Baleado, acabou sendo preso em
flagrante delito.
Na Hillux, havia uma
pistola ponto 40, possivelmente a
arma usada no assalto.
Posteriormente, a equipe da PM
levantou informações que

alguém havia solicitado um táxi
para um bairro próximo ao local
onde os outros dois suspeitos
fugiram. A prisão de Rafael de
Oliveira Moraes, de 18 anos, e a
apreensão de W.O.M., de 16,
ocorreram no momento em que
entravam no táxi.

PIS-PASEP

No Mato Grosso, 35,8 mil trabalhadores ainda
não sacaram o abono salarial ano-base 2015
Assessoria

O

prazo final para sacar o
Abono Salarial do
PIS/Pasep ano-base 2015 é
30 de junho, mas 35.827
trabalhadores do Mato Grosso ainda
não procuraram uma agência
bancária para retirar o benefício.
O ministro do Trabalho,
Ronaldo Nogueira, lembra que os
trabalhadores têm menos de um mês
para procurar uma agência da Caixa
ou do Banco do Brasil e sacar o
benefício. “O Abono Salarial é um
direito que o trabalhador tem. Esse
dinheiro é do trabalhador, portanto
não perca o prazo”, aconselha.
O ministro lembra que, no
exercício anterior, mais de 22,61
milhões de trabalhadores sacaram o
Abono Salarial do PIS/Pasep anobase 2014, o que correspondeu a
95,93% do total de pessoas com
direito ao benefício no país. Foi a
segunda maior taxa de cobertura da
história dos pagamentos do abono –
o recorde foi em 2009, quando o
percentual de saques chegou a
96,3%.
O chefe da Divisão do
Seguro-Desemprego e Abono
Salarial do Ministério do Trabalho,
Márcio Ubiratan Britto, explica que,
depois de encerrado o período de
saques, o dinheiro do abono salarial
voltará para o Fundo de Amparo ao
Trabalhador (FAT). Ele será usado
para o pagamento de benefícios
como o Seguro-Desemprego e o
Abono Salarial do próximo ano.
Têm direito ao Abono
Salarial ano-base 2015 quem estava
inscrito no PIS/Pasep há pelo menos
cinco anos, tenha trabalhado
formalmente por pelo menos 30 dias
em 2015 com remuneração mensal
média de até dois salários mínimos e
tenha tido seus dados informados
corretamente pelo empregador na
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Relação Anual de Informações
Sociais (Rais).
O valor do abono vai
depender de quanto tempo a pessoa
trabalhou com carteira assinada no
ano-base. Se ela trabalhou durante os
12 meses, vai receber o valor total do
benefício, que é de um salário
mínimo (R$ 937). Se trabalhou por
apenas um mês, vai receber o
equivalente a 1/12 do salário (R$ 78)
e assim sucessivamente.
Para saber se tem direito - O
Ministério do Trabalho disponibiliza
uma ferramenta de consulta para os
trabalhadores saberem se tem direito
ao Abono Salarial Ano-Base 2015.
Basta acessar pelo endereço
http://verificasd.mtb.gov.br/abono
/, digitar o número do CPF ou do
PIS/Pasep e a data de nascimento e
consultar.
A Central de Atendimento
Alô Trabalho do Ministério do
Trabalho, que atende pelo número
158, também tem informações sobre
o PIS/Pasep.
Como sacar - Para sacar o Abono do
PIS, o trabalhador que tem Cartão
Cidadão e senha cadastrada pode se
dirigir aos terminais de
autoatendimento da Caixa ou a uma
casa lotérica. Se não tiver o Cartão
Cidadão, pode receber o abono em
qualquer agência da Caixa mediante
apresentação de documento de
identificação. Informações podem
ser obtidas pelo telefone 0800-726
02 07 da Caixa. Os servidores
públicos que têm direito ao Pasep
precisam verificar se houve depósito
em conta. Caso isso não tenha
ocorrido, devem procurar uma
agência do Banco do Brasil e
apresentar um documento de
identificação. Mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
0800-729 00 01, do Banco do Brasil.

GERAL
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ROUBO

Bandidos de Cuiabá, aproveitam Festival de
Pesca para roubar residência em Cáceres
Pedro Miguel
Foto: Pedro Miguel

Objetos roubados foram recuperados

N

a manhã desta sexta
feira, 09/06, por volta
das 07h, a policia
militar foi informada via
CIOSP para atender uma
ocorrência na Rua Tiradentes,
no centro da cidade, onde
segundo informações do
denunciante, no local, 02
indivíduos em atitude suspeita
seguravam uma mulher, que
gritava pedindo socorro, no
interior de uma residência, ao
lado da academia Lotus.
Diante da situação os

policiais imediatamente foram
pro local do fato, chegando lá
realizaram o cerco policial,
porém os suspeitos
conseguiram fugir da
residência, mas que um dos
indivíduos, de iniciais L.C.S.
de 19 anos, morador do Bairro
Praeirinho, em Cuiabá, foi
detido pela PM, com ajuda da
população, já nas
proximidades das lojas Gazin,
o outro suspeito, sendo ele de
iniciais V.C.S. de 22 anos,
também morador do mesmo

bairro, em Cuiabá, foi preso em
um terreno baldio, ao lado da
residência da vítima.
Na residência, os
policiais encontraram as
vítimas, sendo elas de iniciais
R.G.H. de 41 anos, S.R.R.L. de
15 anos e M.S.R. de 51 anos,
que estavam amarradas e com
as bocas vedadas com fita
crepe.
Em conversa com a
vítima R.G.H. a mesma relatou
aos policiais que tudo
aconteceu cedinho, por volta
das 06h 15, quando a mesma
estava saindo de sua residência
e foi rendida pelos suspeitos
que estavam armados com uma
faca e uma pistola, que
anunciaram o roubo e ainda
disseram que eram de Cuiabá,
depois mandaram que ela
voltasse para o interior da casa,
na ocasião, uma outra vítima,
sendo ela de iniciais M.S.R.
que mora em outro cômodo da
casa, estava saindo juntamente
com sua filha e também foram
rendidas pelos ladrões, em

seguida amarradas e
amordaçadas.
Segundo as vítimas, os
ladrões a todo momento
pediam joias, dinheiro e
celulares, logo após
começaram a revirar a casa
atrás dos objetos, depois
roubaram joias, perfumes,
celulares, entre outros.
VAI VENNNNNNNNNDO As vitimas contaram ainda que
os suspeitos disseram que
teriam que fazer um serviço
com a vítima, mas que não
queriam, mas precisam fazer,
depois pegaram uma tesoura e
cortaram os cabelos da vítima
M.S.R. fotografaram e
filmaram toda a ação, com o
próprio celular da vítima.

Segundo a policia, a
arma usada no crime foi
encontrada em um terreno
baldio, ao lado da residência da
vítima, sendo uma arma de
brinquedo, foi encontrado
também, uma porção grande de
cabelos cortados da vítima e
um relógio.
Já a vítima R.G.H. que
havia sido encontrada
amarrada e amordaçada disse
para policia que a todo
momento os ladrões disseram
que não queriam fazer nada
com ela.
Os suspeitos e os
objetos roubados das vítimas
foram encaminhados até o
CISC para as devidas
providências.

ATRÁS DAS GRADES

Amigo da família é preso por estupro de
menina de 12 anos em Pontes e Lacerda

PJC-MT

U

m homem acusado de
estupro de vulnerável de
uma menina de 12 anos
teve o mandado de prisão
cumprido pela Polícia Judiciária
Civil, na segunda-feira (05.06),
no Distrito de Adrianópolis, em
Pontes e Lacerda. O suspeito,
O.S. de 51 anos, era amigo da
família da menor e aproveitava da
relação para praticar os abusos
contra a adolescente.
As investigações
iniciaram após a mãe da vítima
procurar a Delegacia de Pontes e
Lacerda para denunciar o crime.
O acusado é motorista de ônibus e
por ser amigo da família,
costumava a visitar a casa em
seus intervalos.
A família só tomou
conhecimento dos abusos após a
menina contar para o primo que o
suspeito tirou fotografias dela
sem roupa.

Em conversa com a tia, a
menor admitiu que por diversas
vezes o acusado passou a mão
pelo seu corpo e que certa vez
pediu para que ela tirasse a roupa.
Segundo a vítima, o suspeito fez
fotografias dela nua e esfregou o
órgão genital nela, porém, a
pedido dela, não consumou a
conjunção carnal. As fotos foram
tiradas dentro do ônibus.
Durante os abusos, O.S.
chorava e pedia para que a
menina não contasse a ninguém,
caso contrário ele seria preso. Em
uma das situações, ele deu R$ 20
para agradar a vítima. Diante dos
fatos foi representado pelo
mandado de prisão contra o
suspeito, decretado pela Justiça e
cumprido na segunda-feira (05).
O suspeito foi localizado
em sua residência, no distrito de
Adrianópolis, onde teve a ordem
de prisão cumprida.
Foto: Ilustrativa

O suspeito, O.S. de 51 anos, era amigo da família da menor
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NOVIDADES

Após reunião nesta sexta, COI anuncia mudanças significativas, com disputas entre homens e
mulheres em modalidades como natação, atletismo e judô: "Fascinantes eventos", diz Thomas Bach

Jogos de Tóquio terão mais mulheres,
novas disputas mistas e basquete 3 x 3
O

Globo Esporte

s Jogos Olímpicios de
Tóquio, em 2020, terão
mais disputas inéditas.
Além da inclusão de escalada,
surfe, skate, caratê e
beisebol/softbol, já anunciadas no
ano passado, nesta sexta o Comitê
Olímpico Internacional divulgou
alterações no programa de
modalidades tradicionais como
basquete, atletismo, natação e
judô. A entidade decidiu aumentar
o número de competições
femininas e incluiu disputas entre
homens e mulheres, como o
revezamento 4 x 100m misto na
natação, o revezamento 4 x 400m
misto no atletismo e disputa de
equipes mistas no judô.
O basquete 3 x 3 é outra
novidade entre os eventos inéditos,
e foi incluído com foco na

"juventude e urbanismo", segundo
palavras do presidente do COI,
Thomas Bach. A modalidade foi
testada nos Jogos Olímpicos da
Juventude em Singapura 2010 e
Nanquim 2014. Também com o
objetivo de agradar aos mais
novos, o ciclismo BMX passará a
ter uma modalidade freestyle, que
está no programa dos Jogos da
Juventude em Buenos Aires no ano
que vem.
- Os fascinantes eventos
que aprovamos hoje, juntamente
com os cinco novos esportes que
foram adicionados ao programa
Toquio 2020 no ano passado,
representam uma mudança radical
no programa olímpico. Estou
muito feliz por os Jogos Olímpicos
de Tóquio serem mais jovens, mais
urbanos e com mais mulheres -

comentou o dirigente.
Serão 18 eventos mistos
em 2020, o dobro do programa do
Rio 2016. No geral, no entanto, o
número de atletas será
significativamente menor do que o
dos Jogos do ano passado: serão
285 competidores a menos no
Japão, segundo comunicado do
COI.
Chama a atenção o fato de
algumas modalidades serem
inéditas não apenas no programa
olímpico. O 4x400m misto foi
testado no Mundial de
Revezamentos das Bahamas, em
abril deste ano. Com apenas oito
países inscritos, a disputa ocorreu
direto com a final, vencida pelos
donos da casa. Para se ter uma
ideia do caráter experimental da
prova, os revezamentos masculino

PÉ NA FORMA

Tite mantém treino após derrota e quer
melhorar chute: "Faz o goleiro trabalhar"
Globo Esporte

A

s chances de gol
desperdiçadas pela
seleção brasileira na
derrota por 1 a 0 para a Argentina
tiram o sono de Tite. Satisfeito
com o desempenho,
principalmente no segundo
tempo, o técnico lamentou a falta
de precisão nas conclusões.
Philippe Coutinho, Gabriel Jesus
e Willian tiveram ótimas chances.
Renato Augusto e Filipe Luís
chutaram de longe. Nenhum
deles obrigou o goleiro Romero a
fazer qualquer defesa.
– No último terço (do
campo) ficou esse gosto de quero
mais. Poderíamos ter tido nas
oportunidades que criamos. Tem
que botar o goleiro para trabalhar.
Tira força e coloca jeito –
lamentou o técnico, que prometeu
intensificar esse tipo de treino nos
próximos dias.
– Vamos trabalhar para ter
mais precisão nas finalizações,
acertar o gol, botar o goleiro para
trabalhar.
Às vezes há um
p r e c i o s i s m o m a i o r. N ã o
conseguimos atacar todos os

detalhes porque há pouco tempo
(de treino), mas esse aspecto dá
para melhorar porque essa equipe
tem precisão nas finalizações. Se
o Romero tivesse feito três ou
quatro grandes defesas, eu estaria
tranquilo.
Mas faltou isso –
prosseguiu Tite, que perdeu sua
invencibilidade pela Seleção.
Segundo o coordenador

Edu Gaspar, como dessa vez o
Brasil jogou na sexta-feira, e não
na quinta, como estava
acostumado, há um dia a menos
de preparação antes da segunda
partida, e portanto isso inviabiliza
a folga.
Na terça, a Seleção
enfrentará a Austrália, no mesmo
Melbourne Cricket Garden, palco
do clássico sul-americano.

e feminino desta mesma distância
tiveram 18 e 16 países
participantes, respectivamente,
com disputa de baterias
classificatórias. O Mundial de
Atletismo de Londres, principal
competição do calendário de 2017,
não tem em seu programa atual o
novo evento.
As federações de
Levantamento de peso e boxe
haviam pedido para o COI a
inclusão de mais provas femininas
no programa, sem perder força no
masculino. Mas o COI foi drástico
com essas modalidades. O boxe

feminino teve duas categorias
inclusas, mas perdeu duas
masculina. Na Rio 2016 eram dez,
agora serão oito. As mulheres
pularam de três para cinco.
No levantamento de peso,
os homens perderam uma
categoria, igualando sete pesos
para cada naipe. A IWF (federação
internacional de levantamento de
peso) havia pedido a adição de um
peso feminino para deixar oito
provas em cada naipe.
O COI achou melhor tirar
uma masculina do que colocar uma
feminina.

Foto: Pedro Martins / MoWA Press

Tite e Sampaoli em duelo particular no clássico entre Brasil e Argentina
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Esotérico
A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias de fechamento e
encerramento de projetos de
médio prazo, especialmente se estiver
envolvido com pessoas estrangeiras. O
momento pode envolver, também, um
maior contato com seus processos mentais
e filosofia de vida.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias de
distanciamento da vida social e dos
compromissos sem sentido. Você vai
preferir estar mais perto dos amigos
íntimos. O momento pode envolver a
negociação intensa de um acordo ou
contrato.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias de recolhimento
e interiorização. Alguns medos
podem estar mais latentes e, neste
momento, você tem a oportunidade de
deixá-los definitivamente para trás. Um
acordo de parceria financeira pode ser
adiado.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno indicando
d i a s
d e
m a i o r
comprometimento e enfrentamento de
pequenas dificuldades na vida
financeira. Um projeto ou contrato pode
ser finalizado. O momento pode indicar
atrasos em pagamentos e limites em suas
finanças.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno indicando
dias de seriedade e
distanciamento da vida social. Você estará
mais fechado e voltado para os
compromissos assumidos e os que ainda
deve assumir. O momento pode envolver a
finalização de um relacionamento pessoal
ou profissional.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em seu signo, chega
unida a Saturno indicando dias de
interiorização e necessidade de
solitude. Suas emoções podem estar à flor
da pele e desequilibradas. Se puder, tire
alguns dias para descansar, pois sua
energia vital estará mais baixa. E procure
tranquilizar-se, pois essa energia dura
apenas alguns dias.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias intensos,
especialmente no trabalho. A finalização e
entrega de um projeto pode estar
envolvida nessa intensidade de trabalho.
Prepare-se para trabalhar muito nos
próximos dias. Cuide de sua saúde, pois
sua energia vital estará mais baixa.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário
deixando você interiorizado e
com a sensibilidade à flor da pele.
Os dias podem ser intensos e
emocionalmente difíceis, mas essa
energia não dura mais que dois dias.
Procure manter-se equilibrado e não se
deixe levar pelas dificuldades deste
momento.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias de
distanciamento da vida social e
necessidade de estar mais perto dos seus.
O momento é bom para os já
comprometidos em um romance, pois
você pode estar mais carente. Procure
respeitar seu estado de espírito.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário
indicando dias de distanciamento
da vida social e dos
compromissos sem sentido. Você estará
mais voltado para a finalização de um
trabalho em equipe, que pode envolver
questões sociais e políticas. Um contrato
pode ser finalizado nos próximos dias.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário,
chega unida a Saturno
indicando dias de
interiorização e maior contato
com suas emoções, especialmente as que
envolvem seu passado. Um de seus pais
pode estar passando por problemas e
precisar de sua ajuda e companhia. Fique
atento às suas necessidades.

A Lua continua seu ciclo e entra
na fase Cheia em Sagitário
indicando dias de maior
envolvimento com um projeto
profissional, que pode trazer mais
estabilidade à sua vida. É possível que
você sinta algumas dificuldades, pois
pode estar passando por uma fase de
finalização. O momento pode exigir maior
responsabilidade.

By Rosane Michels

Colhendo mais uma flor no jardim de sua
existência a simpática amiga Hévia Flavia.
Parabéns! Que Deus ilumine sempre o seu
caminho.

Quem completou data nova nesta semana foi Tato Giraldelli,
a quem desejamos muitas felicidades e que esta data se repita
por muitos anos.

Desejamos um final de semana super abençoado ao
lindo casal Fabrício e Jéssica Schneider.

Comemorando data nova em alto estilo e ao lado
dos familiares e amigos a encantadora Maria
Rosa Silva. Muitas felicidades, saúde e paz.

