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AGRO-VERDE

Em Poconé e em Cáceres, a agropecuária é uma das principais atividades econômicas de geração de renda, com mais de 3 milhões de cabeças de gado

Exploração sustentável do pantanal
é avaliada pelo prefeito de Cáceres
Foto: Mayke Toscano

Representantes do setor produtivo e os prefeitos de Poconé e
Cáceres se reuniram com o governador Pedro Taques na terça-feira (24),
em Cuiabá, para apresentar uma normativa que oficializa a exploração
sustentável do Pantanal Mato-grossense. Conforme o prefeito de Cáceres
Francis Maria, o Pantanal é único e precisamos ter as mesmas leis de
conservação, as mesmas leis é que permitem desenvolver o Pantanal
economicamente, com sustentabilidade. Página 05

BOI NO ROLETE

Churrasqueada pra forrar
almoço na festa do servidor

Foto: JCC

Prefeito Francis marcou presença no debate com Taques

SEGURANÇA MÁXIMA

SESP instala amanhã em Cáceres
o centro integrado de operações
Foto: Marcos Mesquita

Estruturas de monitoramento será mesma do Ciosp de Cuiabá

A Secretaria de
Estado de Segurança Pública
inaugura amanhã (27), às
10h00, na sede do 6º
Comando Regional da
Polícia Militar, o Centro
Integrado de Operações de
Segurança Pública (Ciosp)
de Cáceres. O local abrigará
os serviços de central
telefônica dos números de
emergência da Polícia
Militar (190) e Corpo de
Bombeiros (193); despacho
de ocorrências e vídeomonitoramento urbano
realizado por 13 câmeras
cedidas pela prefeitura
municipal. Página 03

Servidor ainda se lembra do churrascão dos 239 anos

A Prefeitura de Cáceres vai realizar um almoço no sábado, 28, em
comemoração ao dia do Servidor Público. Serão servidos 2 bois no rolete,
arroz, mandioca, farofa. Refrigerante e água serão servidos a vontade. A
realização do evento será feita sem a utilização de dinheiro público, todas
as despesas foram custeadas com patrocínio de empresários da cidade.
Página 03

COCAÍNA CRISTAL

Avião desova meia tonelada
de branca pura e desaparece
Foto: SESP-MT

EMENDAS APROVADAS

Verbas reforçam projetos para
reforma em escolas de Cáceres

Fardos da droga tipo exportação foram apreendidos no local

Foto: Assessoria

Projetos que irão possibilitar reformas
e construção de salas de aula em Cáceres, nas
escolas Paulo Freire, localizada no
Assentamento Paiol, no Assentamento
Limoeiro e no Laranjeira Azul, no Distrito
Laranjeira, foram entregues ao secretário de
Educação do Estado, Marco Marrafon, na
segunda-feira (23). As emendas referentes às
obras dessas unidades escolares são de autoria
do deputado Mauro Savi e chegam ao valor de
R$ 667 mil. Página 03

Escola do Paiol estão ma lista das inseridas no Projeto

02

Cerca de 500 kg de cocaína pura, tipo exportação, com o rótulo
Moet, foram apreendidos e duas pessoas foram presas em uma fazenda na
divisa dos municípios de Campo Novo dos Parecis e Nova Maringá, na
última terça feira. Dois mulas foram presos, 3 conseguiram fugir para uma
região de mata e ainda estão sendo procuradas e o avião, conseguiu
levantar vôo antes da chegada dos policiais. Página 04
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Bomba: Olha o Gás!
De março a outubro deste ano,
acreditem, pois é verdade, o Gás Liquefeito
de Petróleo, o tal GLP, aquele do bujão que a
dona patroa usa pra fazer a gororoba,
acumula alta de 55,4% com a política de
revisão de preços adotada pela Petrobras. A
roubalheira chega ao absurdo do preço de
até R$ 91,00 o botijão de gás de 13 quilos em
Mato Grosso, levantamento de preços
realizado pela Agência Nacional de
Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis
(ANP).
Os malandros atacam também no
varejo, devagar e sempre sugando o
miserável salário do trabalhador, veja bem,
em março o GLP foi reajustado em 9,8%;
nova alta de 6,7% foi anunciada no dia 7 de
junho. No mês seguinte, a estatal anunciou
redução de 4,5%, pra tapear trouxa, pois em
agosto veio nova paulada de 6,9% e em
setembro, reajustes sucessivos de 12,2% no
dia 6 e 6,9% no dia 26.
Pra não perder o maldito vicio de
meter a mão no bolso do povo, neste mês já
falam em 12,9% de majoração no preço do
gás pela estatal brasileira, e durma-se com a
mentira: o peço da cesta básica está caindo!
Só se for de qualidade, trocando
mercadorias de primeira pelas de segunda, o
frango pelo ovo, a coca-cola pelo ki-suco, a
calabresa pela cabo de relho e assim por
diante e deixando 35% de impostos no
registro do ticket do mercado.
Na combustão da pabulagem de
araque, Égua, que pra abastecer aquela D-20
anos atrás, a pereba 1 ponto nada, que afoga
até na descida, o assalariado vai ter de trocar
a boa idéia pelo corotinho, pois somente nos
primeiros dias de setembro, a Petrobras
autorizou aumento de 10,2% da gasolina e
de 5,3% do óleo diesel.
E o efeito dessas variações de
preços, aplicadas nas refinarias, tem sido
constantes elevações do valor cobrado nas
bombas dos postos, mesmo porque a

FALA SÉRIO!
O ator Alexandre Frota perdeu o processo por
danos morais que moveu contra a ex-ministra
Eleonora Menicucci, que chefiou a
Secretaria de Política para as Mulheres no
governo Dilma. Frota abriu o processo após a
ex-ministra criticá-lo em 2016. No
julgamento de primeiro grau, Eleonora foi
condenada a pagar R$ 10 mil para Frota, mas
em 2ª instancia, fase recursal, ficou decidido
na última segunda feira, 23, que a ex-ministra
apenas exerceu seu direito de crítica,
isentando-a de danos morais. Irritado por
perder o recurso, Frota postou nas redes
sociais, que foi julgado por um juiz ativista
do movimento gay, que não julgou com a
cabeça, mas com a bunda.
MEIO AMBIENTE
O governo federal poderá cortar em 2018
metade das verbas destinadas às unidades de
conservação, segundo um estudo que
compara os projetos de lei do orçamento de
2017 e do próximo ano. Dessa forma, uma
nova proposta orçamentária para o próximo
ano deve ser enviada em breve ao Congresso
e segundo a análise divulgada na terça (24), o
orçamento previsto para o Ministério do
Meio Ambiente, R$ 3,278 bilhões, em torno
de meio bilhão a menos do que em 2017, é
cerca de 29% menor que a média do que a
pasta recebeu na última década.
CHOQUE NO BOLSO
A Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel) aprovou na terça-feira (24) um
aumento de 42,8% para o valor do patamar 2
da bandeira tarifária vermelha. Com o
reajuste, a taxa extra cobrada nas contas de
luz quando essa bandeira é acionada passará
de R$ 3,50 para R$ 5,00 a cada 100 kWh
consumidos. Segundo a decisão da Aneel, o
novo valor passará a valer já a partir de
novembro. Entretanto, se trata de uma
proposta que passará por audiência pública e
poderá ser alterada em uma votação posterior
à audiência; Chupa essa manga!
FALÁCIA DO MEIRELLES
O Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles,
admitiu anteontem, (24) que a suspensão do
abono salarial é uma das medidas em estudo
para conter os gastos do governo caso a
reforma da Previdência não seja aprovada.
Segundo o fala - mansa, existe uma discussão
teórica, porque o que está na mesa é a
Reforma da Previdência e não há dúvida de
que se por ventura não fosse aprovada a
reforma da Previdência outras medidas
teriam que ser tomadas. Sua falácia contraria
o relator da CPI da Previdência, senador
Hélio José, que após investigar as contas do
seguro social no País, concluiu que inexiste
déficit da Previdência Social ou da
Seguridade Social.
AÉCIO TCHAPA&CRUZ
A Assembléia Legislativa decidiu revogar a
prisão preventiva do deputado estadual
Gilmar Fabris (PSD), detido desde o dia 15
de setembro. A decisão também devolve o
mandato do parlamentar, que estava
suspenso. A revogação, aprovada por 19
votos a favor, nenhum contra e cinco
abstenções, tem como base o recente
entendimento do Supremo que decidiu que as
casas legislativas têm o direito de votar sobre
prisões e medidas cautelares impostas contra
parlamentares. Com o resultado da votação, a
Assembléia fará a comunicação ao STF, que
determinou a prisão e a suspensão do
mandato, ao TRF da 1ª Região, onde o caso
tramita atualmente, e ao Sistema Prisional, já
que Fabris está recolhido no Centro de
Custódia da Capital. Se vingar, é mais uma
prova que os 3 poderes no Brasil são apenas
dois.

maioria dos comerciantes não perde o
gancho, já que o derivado do primitivo,
quem paga é o consumidor mesmo! E no fim
do túnel, quem sair por ultimo, apague a luz,
que a danada vai queimar o bolso do Seu Zé
e da Dona Maria, com a aprovação
anteontem pela
Agência Nacional de Energia
Elétrica (Aneel), de uma proposta de
reajuste de quase 43% sobre o atual valor da
bandeira tarifária vermelha patamar 2, a
mais cara do sistema, cobrada sempre que as
usinas térmicas mais onerosas precisam ser
mantidas ativas para suprir a alta demanda
de consumo de energia.
Se o maldito reajuste for aprovado,
o que é quase certo, quando a bandeira
vermelha patamar 2 for acionada, os

consumidores deixarão de pagar os atuais
R$ 3,50 para cada 100 quilowatts-hora
(kWh) e passarão a pagar R$ 5,00 de taxa
extra, já a partir de novembro.
Trocando em miúdos, o governo
não cria novos impostos, pra fazer
demagogia, e nem precisava criar, porque
mete a mão nos tributos e taxas existentes,
escamoteia a inflação que incide no salário
mínimo e na poupança dos pobres e dos
quintos, leva um terço do bereré do povo.
Uma vergonha e, ainda maior,
quando a gente nota, os poderes constituídos
omissos, inertes e coniventes aos
desmandos dos governantes, pouco se
lixando diante do desrespeito aos mínimos
direitos dos cidadãos, mesmo eles sendo
assegurados por uma constituição vigente.

A política que não se pode seguir
A cada dia, me convenço mais da
importância do caráter de um homem. Da
definição e afirmação diária de sua postura
política e do compromisso social conferido aos
legitimamente eleitos pelo voto direto. Neste
sentido, não permito brechas para dúvidas
quanto às decisões tomadas no parlamento e me
certifico dos reflexos de cada requerimento,
projeto de lei ou voto que me disponho a dar.
A aprovação da PEC 10 (teto dos
gastos públicos) ocorrida na última terça-feira
(24), mostra que estou no caminho certo. Dos
20 deputados presentes no plenário, fui um dos
únicos quatro a votar contra esta proposta
descarada de cortes nos investimentos
primários pelos próximos cinco anos enviada à
Assembléia Legislativa pelo governador Pedro
Taques. Estamos falando de um massacre aos
direitos do cidadão.
De medidas que vão impedir
investimentos em saúde, educação, segurança
pública e infraestrutura. Ora, sem a tal PEC já
vivemos o caos com hospitais lotados, salários
e repasses atrasados, escolas sucateadas e sem
merenda para os alunos, estradas intransitáveis
e municípios à míngua sem receber em dia
sequer as parcelas do ICMS, arrecadado pelo
estado, a que eles têm direito.
Dias ainda mais difíceis estão por vir.
Com esta PEC teremos mais pessoas

amontoadas nos hospitais. Certamente muitas
delas morrerão por falta dos recursos
congelados por Taques com a anuência dos 16
deputados que ainda não entenderam isso.
O que esperar de um parlamento que
poderia impedir estas mazelas, mas que se cala
diante às ordens de um governo autoritário,
pretensioso, que não cumpre promessas de
campanha e que se fecha ao diálogo?
Pedro Taques ficou famoso por
prender corruptos quando procurador da
República. Mas antagônico, formou um
governo marcado pela corrupção. Alguns de
seus secretários foram presos e outros afastados
por incompetência ou por discordarem das
posturas adotadas em seu mandato. O de
segurança pública e o ex da casa civil, primo de
Taques, estão na cadeia junto ao antigo
comandante da Polícia Militar por participarem
do maior esquema ditatorial da história de Mato
Grosso: a escandalosa "grampolandia
pantaneira". Uma artimanha que colocou
escutas ilegais a serviço do governador, contra a
democracia e a liberdade de expressão de
políticos, empresários e jornalistas. Todos
adversários ou supostos adversários políticos
do aTaques.
Durante a campanha de 2014, Taques,
que deixou o mandato de senador sem concluílo, onde nada fez para melhorar a vida dos
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mato-grossense, prometeu valorizar os
servidores públicos, mas desde eleito se fecha
ao diálogo provocando greves além de afrontálos com um ridículo parcelamento da RGA.
Na capital, parou as obras iniciadas
antes da Copa de 2014, sob pretexto de
investigar desvios financeiros, e até hoje não
sabe quando elas serão concluídas. Três anos
depois, provocou a aprovação da PEC 10
argumentando a necessidade de ingresso do
estado ao plano de recuperação fiscal proposto
pelo golpista Michel Temer, mesmo sabendo
que Mato Grosso não se enquadra na Lei que
permite o acesso, e foi aplaudido por deputados
que jogam no seu time. Diante de tudo isso e de
um parlamento que se nega a sua principal
função, fiscalizar o governo, não me restam
dúvidas de que esta política não é a que quero
para o povo mato-grossense.
Que vale à pena trabalhar com retidão
e com foco na justiça social. Que enquanto
estiver em funções públicas outorgadas pelo
povo só trabalharei em seu benefício. Não à
politicagem e à restrição de direitos sociais.
Sim à verdadeira política que beneficia a
coletividade e promove oportunidades iguais
para todos e todas. Fora Taques!
*Valdir Barranco é deputado estadual e
presidente do Partido dos Trabalhadores em
Mato Grosso.
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INTEGRADO AO CR

Central funcionará com mesmas tecnologias do Ciosp de Cuiabá, como o Sistema Integrado de ocorrências que registra a chamada telefônica, atendimento etc

Segurança de Cáceres recebe
amanhã centro de operações
Secom/MT c/ Redação

Foto: Arquivo/JCC

A

Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp)
inaugura amanhã (27), às
10h00, na sede do 6º Comando
Regional da Polícia Militar, o
Centro Integrado de Operações
de Segurança Pública (Ciosp) de
Cáceres.
O local abrigará os
serviços de central telefônica dos
números de emergência da
Polícia Militar (190) e Corpo de
Bombeiros (193); despacho de
ocorrências e vídeomonitoramento urbano realizado
por 13 câmeras cedidas pela
prefeitura municipal.
A central integrada
funcionará com as mesmas
tecnologias utilizadas no Ciosp
de Cuiabá, entre elas está o
Sistema Integrado de ocorrências
policiais, que registra a chamada
telefônica e atendimento,
empenho da viatura,
identificação da equipe,
f o r n e c e n d o
o
georreferenciamento da ligação.
“Com a ferramenta, o
operador conseguirá abrir um
mapa que informará a área da
chamada telefônica, o que agiliza

PARCERIA MUNICIPAL

Almoço com boi no rolete na
festa dos servidores públicos
C.N c/ Redação

A

Centro será instalado no 6º CR da PM em Cáceres

o atendimento a ocorrência
evitando que o profissional fique
procurando o endereço.
Além disso, a ferramenta
controla as chamadas e
possibilita a produção de dados
estatísticos”, disse o gerente
técnico do Ciosp Cuiabá, 2º
sargento BM Leandro Alves.
Este será o segundo Ciosp
instalado no interior do Estado, o
primeiro foi em Rondonópolis.

Em Cuiabá, a central
integrada já opera desde de 2004
e atualmente integra os serviços
da Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Corpo de
Bombeiros, Secretaria de
Mobilidade Urbana e Guarda
Municipal de Várzea Grande,
além de monitorar 102 pontos de
Cuiabá e Várzea Grande por meio
de câmeras.

ESCOLAS DE CÁCERES

Emendas garantem reformas
e construção de salas de aula

Prefeitura de Cáceres vai
realizar um almoço no
sábado, 28, em
comemoração ao dia do Servidor
Público. Serão servidos 2 bois no
rolete, arroz, mandioca, farofa.
Refrigerante e água serão
servidos a vontade.
Os servidores municipais
deverão retirar os convites com
seus secretários a partir desta
quinta (26), cada servidor poderá
levar um acompanhante.
O almoço será servido a
partir das 11h00 e será realizado
no pátio da prefeitura.
A
realização do evento será feita
sem a utilização de dinheiro
público, todas as despesas foram
custeadas com patrocínio de
empresários da cidade.
Além do almoço será
realizado também um bingo
gratuito, serão vários prêmios,
entre eles uma televisão.
A vice-prefeita Eliene
Liberato Dias, acredita que
Cáceres está no caminho certo e
que a cada dia a qualidade dos

serviços realizados pela
prefeitura aumenta.
“Quero registrar meus
agradecimentos a cada servidor
pela contribuição as ações
realizadas pelo município.
Gostaria de agradecer
também ao Prefeito Francis
Maris e cada secretário que se
empenhou para que essa
confraternização fosse possível”.
Finalizou a prefeita.
O almoço é uma forma
valorizar o empenho dos
Servidores Municipais, “Durante
todo o ano nós pedimos que os
servidores atendam a população
de forma respeitosa e eficiente,
então nada mais justo que
comemorarmos este dia com eles,
para que saibam que valorizamos
o trabalho realizado na gestão
municipal.
Por isso deixo aqui o meu
convite para que todos os
servidores da prefeitura, de todas
as secretarias, compareçam e
venham almoçar com a gente”
convidou o Prefeito. Foto: Joner Campos

Da Redação

P

rojetos que irão
possibilitar reformas e
construção de salas de
aula em escolas no município de
Cáceres, foram entregues ao
secretário de Educação do
Estado, Marco Marrafon, na
última segunda-feira (23).
As emendas referentes às
obras dessas unidades escolares
são de autoria do deputado Mauro
Savi (PSB) e chegam ao valor de
R$ 667 mil.
Para a reforma da Escola
Municipal Paulo Freire,
localizada no Assentamento
Paiol, foram destinados R$ 50 mil
e R$ 37 mil para a Escola do

Assentamento Limoeiro.
A emenda com maior
valor - R$ 580 mil - foi destinada
para a construção de seis salas de
aula na Escola Municipal
Laranjeira Azul, localizada no
Distrito Laranjeira.
De acordo com o vereador
Valter Zacarkim, a Seduc ainda
analisará se caberá nesta obra a
construção das salas modulares.
Mauro Savi destacou que
a reforma e a ampliação dessas
unidades de ensino elevam a
qualidade do ensino, pois um
discente aprenderá melhor, assim
como o docente terá mais ânimo
ao aplicar as aulas em um local
Foto: Arquivo/JCC

agradável.
“Uma das prioridades que
tenho é ajudar os gestores dos
municípios a garantir ensino de
qualidade, e estudar em um lugar
confortável gera isso aos alunos e
professores”, disse Mauro Savi.
Zacarkim lembra que a
reforma das instituições de
ensino garantirá melhor
qualidade no aprendizado dos
alunos. “A escola precisa de
janelas novas e pinturas.
Sabemos que podemos contar
com o deputado Mauro e, por
isso, viemos pedir para que ele
nos ajude a melhorar essas duas
instituições.
Os professores e alunos
merecem”, completou o
vereador.

Prefeito Francis valoriza a classe do funcionalismo público

Para Zacarkim reforma garantirá melhor aprendizado
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BRANCA PURA

Os policiais conseguiram abordar 2 suspeitos e apreender o entorpecente, 2 armas de fogo, munições, 2 carros e uma motocicleta, mas o avião decolou antes

Policiais detonam 500 kg
de cocaína numa fazenda

PJC/PM c/ Redação

Foto: SESP-MT

C

erca de 500 kg de cocaína
pura, tipo exportação,
com o rótulo Moet, foram
apreendidos e duas pessoas foram
presas anteontem (24), em uma
fazenda localizada na divisa dos
municípios de Campo Novo dos
Parecis e Nova Maringá, depois
de mobilização das policias civil,
militar e federal. Segundo
informações da Polícia Militar,
três pessoas conseguiram fugir
para uma região de mata e ainda
estão sendo procuradas.
A apreensão foi resultado
de uma ação integrada entre
policiais da Força Tática e da
Agência Regional de Inteligência
do 7º Comando e as polícias Civil
e Federal.
A droga foi deixada na
propriedade rural por um avião de
pequeno porte e a suspeita é de
que o entorpecente tenha vindo
da Bolívia para Mato Grosso.
O avião pousou na
fazenda por volta das 11h e
descarregou a droga. Os policiais
conseguiram abordar dois
suspeitos e apreender, além do

entorpecente, duas armas de
fogo, munições, dois carros e uma
motocicleta. O avião, porém,
conseguiu levantar vôo antes da
chegada dos policiais na área
onde o pouso ocorreu.
Segundo o comandante
regional da Polícia Militar de
Tangará da Serra, Heverton
Mourett de Oliveira, a droga foi
apreendia logo após ter sido
desembarcada da aeronave.
“Tinham acabado de
desembarcar de uma aeronave.
Um dos acusados ainda estava na
pista preparando o transporte da
droga. Porém, não conseguiram
devido a ação integrada entre as
forças de segurança pública”,
destacou.
Os dois detidos estavam
recolhendo os entorpecentes
arremessados do avião quando os
policiais chegaram. Eles estão
presos na Delegacia de Campo
Policia recolheu os fardos de cocaína cristal-pura
Novo do Parecis.
Segundo o delegado da identificada e há suspeitas de que passar por perícia”, detalhou.
Silva Santos, a troca de
Polícia Judiciária Civil de Campo a droga tenha vindo de outro país.
D e a c o r d o c o m o informações entre as polícias tem
Novo do Parecis, Adil Pinheiro de
“A droga é cocaína pura, subchefe de Estado Maior, apresentado, cada vez mais,
P a u l a , a q u a d r i l h a j á f o i chamada de cristal. E a droga vai coronel Henrique Correia da resultados positivos.

CÃES E GATOS

EM MIRASSOL D´OESTE

Policia sem pistas de rapaz
que desapareceu há 12 dias

Sábado começa a 4ª etapa
de vacinação anti-rábica
Da Redação
Foto: Divulgação

PJC c/ Redação

A

pós quase duas semanas,
(12dias), a Polícia Civil
ainda não tem pistas do
paradeiro do várzea-grandense
Lucas Sena da Silva, de 21 anos,
que desapareceu no último dia 14,
em Mirassol D'Oeste, onde fora
visitar familiares e tentar vender
uma moto Honda 160 cilindradas.
Na última vez em que foi

visto, ele estava na casa da avó,
por volta de 23h00 do dia 14, um
sábado e depois disso, saiu e não
foi mais encontrado.
Segundo a Polícia Civil,
um inquérito foi aberto para
investigar o caso. Investigadores
fizeram buscas na região, mas
não encontraram pistas do jovem
e nem da motocicleta.
Foto: Arquivo Pessoal

Jovem Lucas Sena da Silva continua desaparecido

Uma investigadora da
cidade, que preferiu não se
i d e n t i f i c a r, d i s s e q u e a o s
familiares do rapaz já foram
ouvidos, mas não contribuíram
muito com a investigação. “Para
você ter uma noção, sequer a
placa da moto nos foi repassada”,
disse.
A tia do várzeagrandense, Luciana Sena, disse,
por sua vez, que a polícia tem
colaborado pouco nas buscas.
“Nós, familiares, é que
estamos atrás. Já procuramos pela
cidade, em outros Municípios
próximos... Porque se formos
esperarmos por eles, nunca
iremos encontrá-lo”, afirmou.
Segundo Luciana, o rapaz
não tem histórico de
envolvimento com crimes ou
consumo e tráfico de drogas.
“O Lucas é uma pessoa
muita sociável, não tinha rixa
com ninguém. Estamos
realmente desesperados. É uma
situação muito difícil”, disse.
Quem tiver informações
sobre o paradeiro de Lucas pode
entrar em contato com a Polícia,
pelo telefone 190, ou falar
diretamente com a tia do rapaz,
pelo número 65 99609-9581.
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Vacina é gratuita e imuniza os animais contra a raiva

A

Campanha municipal de
vacinação anti-rábica
2017 iniciada no dia 23 de
setembro último pela Secretaria
Municipal de Saúde e Vigilância
em Saúde da Prefeitura
Municipal de Cáceres, abre no
próximo dia 28, a quarta e ultima
etapa. Conforme o coordenador
da Vigilância Sanitária Antônio
Carlos de Jesus Mendes. Nas três
etapas anteriores, foram
imunizados 8.128 animais, a
vacinação atinge cães e gatos e
segundo dados fornecidos pelo
setor responsável, Cáceres deve
imunizar pelo menos 80% dos
animais.
A meta conforme os
organizadores é vacinar cerca de
quinze mil animais, entre cães e

gatos, de uma população de quase
vinte e três mil animais. Nesta
quarta etapa, haverá postos nas
escolas Municipal Vitória Régia,
do bairro do mesmo nome;
Erenice Simão do Nova Era;
Garcês, do citado bairro;
Vila Real, do mencionado bairro;
Frei Ambrósio do bairro do
Junco; Centro comunitário
Cidade Nova e Praça do DNER.
Segundo o coordenador
Jesus Mendes após a final da
quarta etapa terá início a
imunização dos animais da zona
rural, com a previsão de se
vacinar 1.500 animais entre cães
e gatos, retornando a campanha
para a sede do município, com um
dia D, a fim de se imunizar os
retardatários.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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EXPLORAÇÃO

Para Francis, o Pantanal é único e precisa ter as mesmas leis de conservação, que permitem desenvolver o Pantanal economicamente, com sustentabilidade

Prefeitos de Cáceres e Poconé
avaliam Pantanal sustentável
R
No fim de semana 8.371 candidatos

Secom c/ Redação

Foto: Mayke Toscano

epresentantes do setor
produtivo e os prefeitos dos
municípios de Poconé e
Cáceres se reuniram com o
governador Pedro Taques na terçafeira (24), em Cuiabá, para
apresentar uma normativa que
oficializa a exploração sustentável
do Pantanal Mato-grossense. A
proposta é baseada no decreto
14273/2015 que já está em vigor no
Mato Grosso do Sul e que estabelece
a exploração da atividade
agropecuária do Pantanal sem danos
ambientais e com base nas
recomendações técnicas dos órgãos
oficiais de pesquisa.
De acordo com produtor
Francisco Golbery Albuquerque, há
muitas áreas sem utilização e que a
normativa contribuiria em questões
como economicidade ambiental e
social. “Temos muitas áreas sem
utilização e que estão se perdendo.
Uma das alternativas é a substituição
da pastagem nativa por pastagem
artificial”, afirmou.
O secretário executivo da
Secretaria de Meio Ambiente
(Sema), André Baby, informou que o
Estado já vem estudando o decreto
desde o ano passado por considerálo viável. “Neste primeiro momento
estamos ouvindo a todos para
tomarmos a melhor decisão. Isso nos
propicia fazer políticas públicas
sustentáveis para que aquela região
tenha uma economia saudável,
sustentável e que cada vez mais ela
possa ser reconhecida, não só como

PROCESSO SELETIVO

vão disputar 2.985 vagas no IFMT
Assessoria

O

Reunião aconteceu com governador Taques no Pàyaguás

um patrimônio ambiental, mas
também cultural, de riqueza e de
preservação”, destacou o secretário.
Em Poconé e em Cáceres, a
agropecuária é uma das principais
atividades econômicas de geração de
renda. Por ano a produção chega a
mais de 3 milhões de cabeças de
gado nos municípios que compõem a
bacia pantaneira, conforme
salientou o prefeito de Cáceres,
Francis Maris.
“O Pantanal é único e
precisamos ter as mesmas leis de
conservação, as mesmas leis é que
permitem desenvolver o Pantanal
economicamente, com
sustentabilidade. Hoje os nossos
fazendeiros/pantaneiros estão
quebrando financeiramente, em

virtude de todas as proibições e o
Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), tem caído
assustadoramente. Precisamos
reverter isso”.
O governador Pedro Taques
reforçou o interesse pela adesão ao
projeto e comunicou que o decreto
será assinado em Poconé. A previsão
é de que seja finalizado em
dezembro deste ano, com
possibilidade de se estender até
janeiro de 2018. O decreto já está em
apreciação na Sema e as próximas
etapas incluem a adequações,
encaminhamentos para o Conselho
Estadual do Meio Ambiente
(Consema), Procuradoria Geral do
Estado (PGE) e Assembléia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT).

Instituto Federal de Mato
Grosso divulgou as relações dos
candidatos inscritos e o
ensalamento para a realização das
provas dos Cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio.
A relação está disponível na
página da instituição. De acordo com a
assessoria, ao todo 8.371 candidatos
estão inscritos no processo seletivo e
devem fazer as provas neste domingo.
Foram ofertadas 2.985 vagas
em cursos técnicos integrados ao ensino
médio, distribuídas em 19 campi e 2
núcleos avançados: campus Cuiabá Octayde Jorge da Silva, São Vicente,
Cáceres - Professor Olegário Baldo,
Cuiabá - Bela Vista, Pontes e Lacerda Fronteira Oeste, Campo Novo do
Parecis, Juína, Confresa, Rondonópolis,
Sorriso, Várzea Grande, Barra do
Garças, Primavera do Leste, Alta
Floresta, Tangará da Serra, Diamantino,
Lucas do Rio Verde, Sinop, Guarantã do
Norte e, ainda, nos núcleos localizados
em Paranaíta e Jaciara.
A prova será realizada das 14 às
17 h30, em 23 cidades de Mato Grosso.
O exame constará de 20 questões na
disciplina de língua portuguesa e 20
questões na disciplina de matemática.

O candidato deverá estar no
local de realização das provas com
antecedência (trinta minutos), munido
da cédula de identidade original ou de
outro documento oficial com foto, de
validade nacional, com o qual tenha
efetuado a inscrição.
No dia da prova, os candidatos
deverão utilizar caneta esferográfica
azul ou preta, não pode ser caneta
porosa.
O portão do prédio, onde serão
realizadas as provas, fechará
impreterivelmente às 14 horas. Fechado
o portão, não será permitida a entrada de
candidatos no prédio, estando estes
impedidos de realizar a prova e,
automaticamente desclassificados do
processo seletivo.
A publicação do gabarito
ocorrerá na segunda-feira, no endereço
eletrônico. O resultado do processo
seletivo será publicado no dia 11 de
dezembro, no do IFMT, em cinco listas,
contendo 50%, por curso e turno, dos
candidatos da listagem geral que foram
aprovados no processo seletivo; nas
outras quatro listas, constarão os nomes
dos candidatos aprovados que se
inscreveram como cotistas, por curso e
turno.
Foto: Reprodução

HORÁRIO DE VERÃO

Candidatos ao exame do Enem
devem ficar atentos ao relógio
Da Redação

F

altam poucos dias para o
Exame Nacional do Ensino
Médio - Enem. E de acordo
com o Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira- Inep, mais de 7 milhões de
estudantes estão inscritos para
realizar as provas nos dias 5 e 12 de
novembro.
Com o horário de verão em
vigor desde o dia 15 de outubro, os
estudantes do Nordeste e Norte,
principalmente nos estados que têm

uma diferença de fuso maior em
relação à capital federal, deverão
ficar atentos para não perder a prova.
A nota do Enem é utilizada
pelo Sistema de Seleção UnificadaSisu, também por instituições de
ensino superior e por iniciativas do
Governo Federal como o Programa
Universidade Para Todos- Prouni e o
Fundo de Financiamento Estudantil
- Fies. Entre os requisitos avaliados,
o candidato tem que tirar nota igual
ou superior a 450 pontos, não ter
Foto: Arquivo

zerado a redação, além de atender
aos critérios socioeconômicos dos
programas. Portanto, ter um bom
desempenho na prova é meta para
diversos estudantes que desejam ter
um diploma universitário.
Aqueles que não
conseguiram se inscrever para fazer
a prova do Enem, ainda tem uma
alternativa de ingressar no ensino
superior com bolsa de estudo, por
meio de programas de iniciativa
privada, como o Mais Bolsas, que
facilita o acesso de jovens e adultos
através de vagas para cursos de
graduação e pós-graduação, com
descontos de até 50% nas
mensalidades das melhores
universidades particulares do País.
A inscrição é gratuita,
simples, feita no site oficial do
programa www.maisbolsas.com.br,
lá consta a relação das instituições,
cursos e valor das mensalidades já
com o desconto da bolsa. Em caso de
dúvidas, o interessado pode entrar
em contato com a central de
atendimento, nos telefones 40072209 para capitais e regiões
metropolitanas ou 0800 002 5854
para demais localidades.

Estudar no IFMT é o sonho de muitos jovens em Mato Grosso

Fechamento dos portões obedece ao horário oficial de Brasília
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3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190617 DEVEDOR: EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF.: 503.294.051-87 - CARVALHOS 4 Q 22, COAB NOVA -CACERES -MT
- Titulo: - Apres: BANCO BRADESCO S A - Sacador: EDER DE OLIVEIRA CABRAL - ME - Favorecido: EDER DE OLIVEIRA
CABRAL - ME Valor do titul Item F da tabela D de custas
#190572 DEVEDOR: HELIO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF.: 207.857.201-20 - RUA. RADIAL 01 584 RODEIO -CACERES MT - Titulo: - Apres: BANCO DO BRASIL SA - Sacador: COSTA ALVES & ALVES LTDA ME - Favorecido: COSTA ALVES & ALVES
LTDA ME Valor do titul Item G da tabela D de custas
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BRADESCO FINANCIAMENTOS SA Valor do titul Item O da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 25 de outubro de 2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190204 DEVEDOR: DAVINO PADILHA VIEIRA - CPF.: 919.220.891-68 - RUA 1, 70 -VILA IRENE -CACERES -MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
#190383 DEVEDOR: VALDIVINO LOPES BATISTA - CPF.: 352.727.831-15 - RUA 1, 28 -VILA IRENE -CACERES -MT - Titulo: Apres: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Sacador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACERES - Favorecido: PREFEITURA
MUNICIPAL DE CACERES Valor do titul Item J da tabela D de custas
OS DEVEDORES ACIMA RELACIONADOS FICAM INTIMADOS A COMPARECER A RUA PADRE CASSEMIRO N° 767 CENTRO-CACERES-MT, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, A FIM DE EFETUAR PAGAMENTO OU OUTRAS
PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 25 de outubro de 2017.
3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES - MT
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PROTESTO POR FALTA DE PAGAMENTO
O 3º OFICÍO DE NOTAS E PROTESTO DA COMARCA DE CACERES-MT, FAZ SABER QUE LHE FORAM ENTREGUES PARA
PROTESTO TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DAS PESSOAS ABAIXO RELACIONADAS. A PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL
EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA É EXIGIDA POR LEI (SE A PESSOA INDICADA PARA ACEITAR OU PAGAR FOR
DESCONHECIDA, SUA LOCALIZAÇÃO INCERTA OU IGNORADA, FOR RESIDENTE OU DOMICILIADA FORA DA
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO TABELIONATO, OU AINDA, NINGUÉM SE DISPUSER A RECEBER A INTIMAÇÃO NO
ENDEREÇO FORNECIDO PELO APRESENTANTE, CONFORME ARTIGO 15 LEI nº 9492 de 10/09/97.
#190101 DEVEDOR: JULIO CESAR BRESSANI - CPF.: 322.034.112-87 - RUA DAS VIOLETAS, N 24, QUADRA 02-COHAB
NOVA -CACERES -MT - Titulo: - Apres: PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - Sacador: PROCURADORIA GERAL DO
ESTADO - Favorecido: ESTADO DE MATO GROSSO Valor do titul Item I da tabela D de custas
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PROVIDÊNCIAS, NO HORARIO DAS 09 AS 17 HORAS. Cáceres-MT, 25 de outubro de 2017.
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JOGOS DECISIVOS

Cacerense ainda sonha com vaga na próxima fase, quando o 1º colocado recebe o quarto melhor classificado, e o 2º classificado irá encarar o 3º colocado

Rodada do final de semana
define finalistas da Copinha
Redação c/ O.E
Foto: Arquivo

C

om a justificativa de
trazer maior equilíbrio à
última rodada da Copa
FMF, a Federação Matogrossense de Futebol e clubes
envolvidos definiram na última
terça-feira (24), as datas e
horários da última rodada da
competição, agendada para este
final de semana.
Com as equipes brigando
por três vagas nas semifinais,
todos os três jogos ocorrerão no
sábado (28), às 18h00.

No Passo das Emas, o
Luverdense recebe o Sinop. A
partida poderá levar o Galo do
Norte as semifinais, o Verdão já
está eliminado. No estádio
Presidente Dutra, a pedido da
diretoria do Tigre e com os
portões fechados ao público, o
Mixto recebe o União. Os dois
times ainda brigam por uma vaga
na próxima fase.
Na Arena Pantanal, o
Cuiabá luta com o Cacerense por
uma das vagas nas semifinais. Já

classificado para as semifinais, o
Dom Bosco quer manter a
invencibilidade na Copa FMF. O
Leão da Colina também já
garantiu a primeira colocação
nesta primeira fase.
O Cacerense, que vem de
um bom empate contra Sinop no
estádio Gigante do Norte, quer a
vitória para entrar no G4 e só
depender de suas forças para
alcançar a classificação. Na noite
de ontem na Arena Pantanal, o
Dom Bosco o Cacerense

JOGO DO DESESPERO

Santa Cruz pega Luverdense
sábado no Mundão do Arruda

O.E c/ Redação

O

Santa Cruz começou a se
para enfrentar encarar o
Luverdense, sábado às
16h30, em casa. O técnico
Marcelo Martelotte não contará
com Nininho, Yuri e Derley
suspensos pelo terceiro cartão
amarelo. Thiago Primão deve
continuar de fora, após
confirmação de lesão na coxa
direita.
Como se não bastasse os
problemas rotineiros, nos últimos
dias o Santa Cruz acumulou mais
uma dificuldade. A quantidade de
desfalques – por cartões amarelos
e departamento médico – tem
feito o técnico Marcelo
Martelotte quebrar a cabeça e
promover estréias.
E para a próxima rodada,
às 16h30 do sábado, contra o
Luverdense, a história não é
diferente. Até seis jogadores
podem ficar de fora do confronto.
Por conta do terceiro
amarelo, o Tricolor não contará
com Yuri, Nininho e Derley. Além
destes, Thiago Primão está
vetado por conta de um
estiramento na região posterior da
coxa direita. João Paulo –
tornozelo direito – não participou
das movimentações realizadas na
segunda e nesta terça, e será
reavaliado durante a semana.

Natan subiu ao gramado nos dois
últimos treinos, mas, em ambos,
saiu antes do fim.
Por outro lado, Bruno
Paulo cumpriu suspensão
automática na última rodada e
está pronto para voltar. João
Paulo e Natan também podem
retornar, dependendo da evolução
física durante a semana.
Tiago Costa também
iniciou a transição e tem chances
de estar em campo.
O Luverdense também
deve ter um desfalque. Sérgio

Motta recebeu o terceiro cartão
amarelo, no último sábado,
quando o time de Lucas do Rio
Verde perdeu, em casa, para o
Goiás. O Santa Cruz empatou, na
última rodada, com o Brasil de
Pelotas.
Os dois times estão na
zona de rebaixamento e para
ambos só a vitória interessa na
reta final para permanecer na
Série B.
O Luverdense tem 35
pontos e está em 17º lugar e o
Santa Cruz é o 18º com 31.

Cacerense precisa vencer pra seguir atrás da vaga

enfrentou o Dom Bosco já
classificado em jogo adiado da
segunda rodada.
Até o fechamento desta
edição, a partida ainda não havia
se iniciado, mas uma derrota
poderia afastar a chance do
Cacerense na próxima fase,
independente do jogo contra o
Cuiabá no final de semana.
Antes da alteração da
FMF, as partidas Mixto x União e

Luverdense x Sinop estavam
agendadas para o domingo (29).
Na próxima fase, o
primeiro colocado recebe o
quarto melhor classificado,
enquanto o 2º colocado irá
encarar o 3º colocado. As finais
estão agendadas para os dias 19 e
26 de novembro.
O campeão da Copa FMF
2017 garante vaga na Copa do
Brasil 2018.

Foto: Folha Metropolitana

Jogo do 1º turno no Passo das Emas, LEC e Santa empataram
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Destaque VIP de hoje é endereçado a ilustre
aniversariante Eliene Liberato Dias. Que Deus
abençoe você a cada ano e que essa nova idade
traga muitas chances para vencer, pois você
merece, pela mulher de fibra, pela mãe amorosa
e exemplar, pela esposa dedicada e pela pessoa
especial e amiga que é! Muitos anos de vida,
com muita saúde, amor, paz e prosperidades é o
que lhes desejamos. Receba o carinho especial
da família do JCC.

By Rosane Michels

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

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

Uma ótima quinta-feira ao professor Salmo Cesar
Silva que vem desenvolvendo um excelente trabalho
na direção do Instituto Federal de Mato Grosso.
Grande abraço.

Áries

Leão

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio intensifica seus
relacionamentos pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto e
voltado para a possibilidade de um
namoro começar. Uma sociedade ou
parceria comercial pode ser negociada.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio traz, novas
oportunidades de contatos comerciais
importantes, que trarão mudanças à
sua rotina. Um novo contrato pode
começar a ser negociado nos próximos
dias. Seja exigente e minucioso.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, movimenta sua
rotina, especialmente a de trabalho.
Um projeto pode começar a apresentar
alguns problemas, no entanto, as
dificuldades serão passageiras.
Podem ser dias de negociações.

Virgem

Vênus em Libra começa a receber um
Capricórnio
Sagitário tenso
aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, intensifica
contatos com grandes empresas,
clubes e instituições, que trarão
oportunidades importantes de novos
contratos. O momento pode envolver
um novo projeto, que chega para
marcar uma nova fase de vida.

Curtindo merecidas férias em Paris a família da nossa querida amiga
Keiko Christie Hayashida. Divirtam-se momentos em família são
simplesmente inesquecível.

promoção.

Gêmeos

Sempre por dentro dos fatos e acontecimentos da
city o empresário Washington Calado,
proprietário da Brasil Química, que há anos é
leitor assíduo do Correio Cacerense.
Agradecemos a preferência e desejamos um
excelente dia a todos.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio intensifica e
aprofunda suas emoções. Um romance
pode começar a apresentar
dificuldades, no entanto, essa energia
é passageira. Fique atento a
sentimentos destrutivos, como o
ciúme e a necessidade de controle.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, intensifica suas
emoções e sentimentos. Procure
investigar-se mais profundamente,
pois você estará à flor da pele. Tome
cuidado com a agressividade e
impaciência, evite brigas e discussões.

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio traz novas
oportunidades mudanças importantes
na vida material e financeira. Ganhos
e aumento de seus rendimentos,
através de projetos ou contratos
podem começar a ser negociados.

Libra

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio intensifica sua
rotina através de um novo projeto de
trabalho, que começa a indicar novos
caminhos profissionais. O momento
pode indicar, também, um convite para
assumir uma nova função ou

Vênus em Libra começa a receber um
Aquário tenso
aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, movimenta
projetos de médio prazo. Este pode ser
um período de revisão e renovação de
sua filosofia de vida e espiritualidade.
Sua fé e otimismo se aprofundam.
Uma viagem pode ser marcada e será
transformadora.

Câncer

Vênus em Libra começa a receber
um tenso aspecto de Plutão que,
unido à Lua em Capricórnio,
intensifica suas emoções obrigando
você a um mergulho emocional mais
profundo. Sua casa passa a ser seu
agradável refúgio, assim como o contato com sua
intimidade e com quem ama.

Escorpião Vênus em Libra começa a receber um

tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio, intensifica suas
emoções e remete você a um passado
emocional mais recente. Não está
descartada a possibilidade de firmar
um novo contrato que envolva o
aumento imediato de seus
rendimentos.

Peixes

Vênus em Libra começa a receber um
tenso aspecto de Plutão que, unido à
Lua em Capricórnio intensifica suas
emoções e traz à tona suas verdadeiras
necessidades emocionais. Um projeto
em sociedade ou parceria financeira
pode se aprofundar ou dar um grande
passo à frente.

