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RESSOCIALIZAÇÃO

Reeducandas de Cáceres começam
capacitação em corte e costura
A unidade prisional feminina de Cáceres começou uma ação
importante para a ressocialização das detentas, uma oficina de corte
e costura que permitirá o desenvolvimento de uma atividade laboral,
ao mesmo tempo que capacitará as mulheres reclusas. Página 03

DOE VIDA

Banco de Sangue de Cáceres precisa de
doadores com tipo sanguíneo O- e AB+

NOVENA

Paróquia Nossa Senhora Aparecida começa
hoje o 29º Renovai e o 18º Cerco de Jericó

Página 03

ESPORTES

Com o tema "O
Espírito Santo descerá sobre
ti", a Paróquia de Nossa
Senhora Aparecida realiza a
partir de hoje o 29º Renovai e
o 18º Cerco de Jericó. Durante
sete noites acontece a Novena
do Espírito Santo, a partir das
19 horas. Página 04
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Manhã
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NO FLAGRA

Polícia Militar prende dois acusados de vender
droga próximo de escola pública em Cáceres
Policiais do Grupo de Apoio (GAP) da
Polícia Militar em Cáceres (6° Comando
Regional), prenderam no final da tarde desta
quarta-feira (25.05), no bairro Nova Era, dois
homens acusados de traficar droga na porta de
uma escola pública. Página 05
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Interromper, não!
As delações recentemente
trazidas à tona, ao se juntarem com todas
as outras, já inclusas nos mais diversos
processos e tendo como locomotiva a
Lava Jato, adicionam mais um vagão no
trem da corrupção que vem saindo do
túnel em velocidade cada vez mais
rápida.
Caberá à Justiça manter o trem
nos trilhos até sua parada na estação
final, protegendo-o das inúmeras
tentativas de descarrilamento, da adição
de ramais e desvios, bem como o uso de
chicanes procrastinatórias do tempo de
reabastecimento, ou ainda, a inclusão de
novas estações que o forcem a efetuar
mais paradas e atrasar sua chegada ao
ponto final, que já será tardia pelo seu
próprio tempo, como de comum aos
processos no Brasil.
E o Poder Judiciário encontra-se
em plena ordem de funcionamento e,
também, com todas as suas garantias
constitucionais preservadas.
No Executivo, que também se
constitui de suas garantias
constitucionais, temos um processo de
desestabilização do Presidente que
percorrerá por incansáveis declarações,
petições, disse me disse, e por aí vai,
carregado pelos interesses de quem quer
ver o país quanto pior melhor, ou que
tem o medo de que as garras da justiça o
alcancem.
Então sobra o quê? Passa pela
cara do Congresso, que funciona
formalmente perante nossa
Constituição, uma rara oportunidade de
ter as rédeas do país em suas mãos. Uma
excepcionalidade para recuperar sua
imagem combalida e depauperada
perante a sociedade.
Que o Executivo e os membros do
Congresso que foram apontados
resolvam suas questões na Justiça. O
Congresso tem a responsabilidade de
trabalhar para manter a marcha de
recuperação que começa a se mover e
não pode ser interrompida. Não pode ser
interrompida em nome dos 14 milhões
de brasileiros desempregados, não pode
ser interrompida em nome das centenas
de milhares de empresas que fecharam
suas portas, não pode ser interrompida
em nome do povo brasileiro que não
suporta mais aumento de impostos, não
suporta mais custear o rombo da
previdência, não suporta mais ver o
estado se apropriar do seu trabalho e
quase nada dar em troca.
Que cada um de nós lembre aos
nossos deputados e senadores de que a
hora é agora. Eles não podem deixar
escapar esta oportunidade de honrar seus
votos em favor do Brasil. Deixem as
picuinhas partidárias de lado. Não há
tempo a perder, 2018 já está ai. Pelo
Brasil, ao trabalho!!!

Uma visão sistêmica sobre a adoção
No mês em que se comemora o
Dia Nacional da Adoção (25 de maio),
quero propor para reflexão uma visão
sistêmica da questão. Isso implica olhar
para o contexto, colocar-se no lugar do
outro, transitar pelos diferentes
aspectos que permeiam o processo de
adoção para, assim, obtermos uma
visão integrada sobre o assunto.
Todos os humanos têm sua
origem a partir de um homem e de uma
mulher. Nessa visão, olhamos todos os
envolvidos num processo de adoção,
sem excluir nenhuma figura biológica,
parental ou afetiva. Dessa forma,
olhamos para a mãe que entregou o filho
para adoção; a mãe que abandonou o
fruto de seu ventre; o pai que não quis a
gestação; o pai que não soube da
gravidez; o pai que não queria a entrega
do filho.
De outro ângulo, temos os
pretendentes à adoção; temos os
cadastrados. E, abrindo mais um pouco,
podemos trazer as crianças e os
adolescentes, abandonados; os
entregues de forma legal; os entregues
por desejo dos pais biológicos a
determinada pessoa; os abrigados; os
acolhidos.
Incluímos agora as instituições;
os lares; os abrigos; as famílias
acolhedoras; os cuidadores; os tutores;
os guardiões. Incluídos todos – não nos
esquecendo das famílias extensas, dos
magistrados, dos promotores de justiça,
das equipes multidisciplinares –
precisamos identificar então para onde
cada um olha; o que cada um deseja; por
onde e para onde o amor de cada um
caminha e os leva. Aqui cabe perguntar,
internamente, o que essa criança busca?
A alma, termo utilizado pelo
ministro João Otávio de Noronha nesse
assunto, o que deseja? Em relação aos
adolescentes e às crianças, elas desejam
novas famílias? Desejam permanecer
acolhidas onde estão? Buscam
descobrir de onde vieram num primeiro
momento? Identificar o primeiro
desejo, e trabalhar com ele, altera a
ambientação dos integrantes do novo
sistema a ser formado com a destituição
do poder familiar. Muito do "sucesso"
ou não da experiência se deve a esse
aspecto. Explico: o trabalho de
preparação dos pretendentes e dos aptos
à adoção, e o trabalho das equipes
interprofissionais dos juízos precisam
considerar esses “movimentos de
almas”.
Ainda na visão sistêmica da
adoção, nos viramos para os desejos
internos dos adotantes, aqui cabe
aclarar os motivos da adoção. O

pretendente ou pretendentes desejam
adotar porque não é possível gerarem
filhos? Desejam "substituir" a perda de
um filho biológico? Querem continuar a
família e agora se abrem para a adoção?
Nesses exemplos, para onde olham os
pretendentes quando desejam a adoção?
Para si ou para as crianças e
adolescentes disponíveis à adoção?
Os pretendentes que olham para
os possíveis adotados, levando em
conta as necessidades dessas "almas" e
não as suas, agem diferentemente dos
outros ? Os cadastrados ou os
pretendentes são gratos pela
possibilidade da adoção de forma a
reconhecer a importância do ventre que
gerou e da concepção ocorrida ou
julgam a atitude dos biológicos, se
arrogando superiores a eles ao ponto de
quererem ocupar-lhes o lugar?
Nas relações aqui enumeradas,
onde se estabeleceu o respeito? O
respeito existe em relação a todas as
figuras parentais e afetivas? Quem
entregou foi merecedor/merecedora do
mesmo trabalho psicossocial realizado
com quem vai receber, acolher e ser
acolhido? Algum deles é tido no
processo com maior ou menor?!
Concretizada a adoção, como
essas crianças e adolescentes são vistos
pelos adotantes? Suas origens e
características são consideradas,
respeitadas ou existe forte desejo de
moldar segundo o que motivou a adoção
ou a "idealização" do "meu filho"?
Creio que temos aqui pontos e
focos que podem nos levar a uma
reflexão positiva; que podem contribuir
para uma nova abordagem do processo,
para a elaboração de políticas públicas
mais humanitárias e de leis que
contemplem o ser holisticamente
falando. Lembro ainda que deixamos de
analisar a família extensa e a máquina
judiciária para não nos estendermos e
finalizo com um poema do checo Rainer
Maria Rilke:
"Quero lhe implorar Para que
seja paciente Com tudo o que não está
resolvido em seu coração e tente amar.
As perguntas como quartos trancados e
como livros escritos em língua
estrangeira. Não procure respostas que
não podem ser dadas porque não seria
capaz de vivê-las. E a questão é viver
tudo. Viva as perguntas agora. Talvez
assim, gradualmente, você sem
perceber, viverá a resposta num dia
distante."

Crianças usuárias do Serviço de
Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, receberão aulas de Música. O
projeto idealizado pela psicóloga
Nayara Fernandes Balduino tem a
parceria do 2º Batalhão de Fronteira que
disponibilizará dois músicos para
ensinarem as crianças. As aulas de
Flauta Doce iniciarão no dia 30 do
corrente mês e atenderá inicialmente 30
crianças. O projeto é desenvolvido pelo
Centro de Referência de Assistência
Social e visa o desenvolvimento
individual e sociocultural das crianças e
também a formação de uma orquestra
para abrilhantar os eventos promovidos
pela Prefeitura de Cáceres.
VACINAÇÃO GRIPE
Campanha de vacinação contra a gripe é
prorrogada no Estado de Mato Grosso. O
anúncio foi feito pelo governo na
quarta-feira. A campanha estava prevista
para encerrar hoje. A medida se deve ao
fato de Mato Grosso não ter atingido a
meta nacional de vacinação dos grupos
considerados suscetíveis de serem
afetados pela gripe. De acordo com
dados do Sistema de Informações do
Programa Nacional de Imunizações, em
Mato Grosso o percentual total de
vacinados até o dia 24 de maio foi de
54,10% (doses aplicadas), o que
representa um total de 367.051 pessoas
vacinadas do universo de 678.429
pessoas que devem tomar a vacina
contra a gripe. O público alvo da
campanha são: idosos, indígenas,
professores, servidores da área da saúde
em geral, puérperas, gestantes e crianças
de seis meses até os cinco anos de idade.

OPERAÇÃO BAIRRO SEGURO
Foi deflagrada na manhã de ontem, a
quinta operação Bairro Seguro no ano de
2017. A operação acontece nas Regiões
Integradas de Segurança Pública (Risp)
onde são desenvolvidas ações ostensivas
e cumprimento de mandados de prisão e
de busca e apreensão.
Policiais
militares, civis, bombeiros, agentes do
Jaqueline Cherulli - Juíza de Direito, Detran e peritos da Politec participam da
auxiliar da Corregedoria-Geral da ação em todo Estado.

Justiça de Mato Grosso.
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NOVO PORTAL SEFAZ
O novo portal da Secretaria de Estado de
Fazenda (Sefaz-MT) entrou no ar nesta
quarta-feira (24) com uma interface mais
moderna e prática, no intuito de atender
melhor ao contribuinte do Estado.
Separado em duas etapas de
estruturação, o site tem previsão de estar
completamente pronto até o segundo
semestre deste ano. O principal objetivo
do novo portal é dar condições de
atendimento aos contribuintes diretos,
promovendo maior agilidade e menor
burocracia.
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Na cadeia masculina de Cáceres, o projeto "Oficina para a Liberdade" está capacitando na arte da costura 20 presos

Reeducandas de Cáceres começam
capacitação em corte e costura
Raquel Teixeira/Sejudh-MT

Foto: Assessoria

O

curso foi iniciado nesta
semana para 20
reeducandas que estão
aprendendo noções de corte e
costura, e poderão, depois da
capacitação, produzir os próprios
uniformes.
Para a diretora da unidade
feminina, Kélvia Almeida, o
curso foi possível com a parceria
do Conselho da Comunidade do
município, que adquiriu tecido e
linha, e com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial,
responsável pela capacitação das
mulheres e pela cessão das
máquinas.
Na cadeia feminina, 20
detentas também começaram a
cursar o ensino fundamental, com
professores da Escola Estadual
Nova Chance. "Estamos em
busca de atividades que posam
dar uma chance de capacitação às
detentas, assim como de
educação e uma oportunidade de

responsável pela matéria-prima,
reduzindo os custos para o poder
público. O Senai é parceiro
também nessa iniciativa,
A oficina de costura
recebeu a visita do governador
Pedro Taques em março deste
ano, que destacou a organização
do local e as atividades de
ressocialização desenvolvidas.
O diretor da unidade
masculina, Revetrio Francisco da
Costa, destacou que a disciplina e
as atividades laborais são

DOE VIDA
Na cadeia feminina, 20 detentas também começaram a cursar o ensino
fundamental, com professores da Escola Estadual Nova Chance.

trabalho”, disse Kélvia.
Unidade masculina - Na cadeia
masculina de Cáceres, o projeto
"Oficina para a Liberdade" está
capacitando na arte da costura 20
presos .
Eles já fizeram peças do

vestuário utilizado por todos os
presos da unidade e, após o
término do curso, passarão a
confeccionar os uniformes da
rede municipal de educação,
numa parceria com a Prefeitura
Municipal, que ficará

ESTREITAMENTO DE RELAÇÕES

Equipe do Sindicato Rural de Cáceres visita o SENAR-MT
com vistas a preparação da Feira Tecnológica - Agrotec 2017
Assessoria

C

onhecer melhor como
funciona o Serviço
N a c i o n a l
d e
Aprendizagem Rural de Mato
Grosso (SENAR-MT). Este foi
um dos objetivos da visita da
equipe do Sindicato de
Produtores Rurais de Cáceres
feita a instituição nesta quartafeira (24.05).
"Assim sabemos a quem
recorrer quando surgem as
necessidades", disse o presidente
Jeremias Pereira Leite. Além dos
diversos alinhamentos, também
foram feitas várias solicitações
tanto de treinamentos, como de
novas parcerias.
Os cacerenses foram
recebidos pela equipe de
assessores e gestores do SENARMT que contaram como funciona
cada área.
O assessor de relações
institucionais, Rogério Romanini

fundamentais para garantir a
organização do presídio.
A unidade possui hoje três
salas de aula que funcionam em
dois períodos. As disciplinas são
ministradas por professores da
Escola Estadual Nova Chance.
Além da oficina
"Costurando a Liberdade", outros
106 reeducandos da unidade
trabalham em atividades
extramuros, sendo 40 deles na
limpeza pública municipal.

elogiou a iniciativa do presidente.
Ele explicou como funciona o
Sistema FAMATO/SENAR e
também abordou diversos outros
assuntos que estão em pauta no
setor agropecuário, como a
contribuição sindical, Funrural e
a importância da mão de obra
qualificada.
O presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Cáceres
enfatizou que a ideia da visita é
estreitar as relações com o
SENAR-MT.
«Para que juntos
possamos investir mais em
planejamento e desenhar uma
demanda mais próxima das
nossas necessidades.
O SENAR-MT é nosso
principal parceiro quando o
assunto é qualificação de mão de
obra. Precisamos pensar e
planejar juntos.
Queremos aproveitar
Foto: Assessoria

tudo o que a instituição tem para
nos oferecer", enfatiza.
Outro assunto em pauta
foi a realização da Agrotec 2017 –
Feira Tecnológica de Cáceres que
segundo o presidente foi um
sucesso no ano passado.
"Queremos repetir a dose
e, para isso, precisamos do
SENAR-MT. Este ano queremos
levar mais oficinas, palestras,
tecnologias e tudo que possa
contribuir para qualificar e
capacitar nossos produtores".
A pauta foi bem intensa e
diversificada. Equoterapia, Boas
Práticas Agropecuárias,
qualificação de mão de obra e
vários outros assuntos também
foram abordados.
Para os representantes do
Sindicato a reunião foi bastante
produtiva, assim como para a
equipe do SENAR-MT.
"É
gratificante receber o pessoal dos
Sindicatos que são nossos
principais parceiros", enfatiza
Romanini.

Banco de Sangue de Cáceres precisa de
doadores com tipo sanguíneo O- e AB+
Da Redação

A

Unidade de Coleta e
Transfusão de Sangue do
Hospital Regional de
Cáceres precisa de doadores de
sangue O negativo e AB + com
urgência. Também são bem
vindos os demais tipos
sanguíneos para reforçar o
estoque visando o abastecimento
da unidade.
Segundo informado, os
estoques estão zerados e alguns
pacientes aguardam as doações
para procedimentos cirúrgicos.
Os interessados em ajudar
podem comparecer a Unidade de
Coleta de segunda a sexta-feira,
das 7h as 11h e das 13h 30 as 18
h,
no prédio do Hospital
Regional, sito a Avenida Getúlio
Vargas.

Requisitos - Para ser doador de
sangue é preciso estar em boas
condições de saúde, pesar mais
50 quilos, ter entre 16 e 69 anos,
lembrando que menores
necessitam estar acompanhados
por um responsável, levar
documento de identificação com
foto.
Após a doação, o
voluntário deve tomar bastante
líquido, evitar esforços físicos
exagerados por pelo menos 12
horas, não fumar por cerca de
duas horas, evitar bebidas
alcoólicas por, no mínimo, duas
horas, não dirigir veículos de
grande porte ou trabalhar em
grandes altitudes, como
andaimes, nem com grande
pressão, como mergulho.
Foto: Divulgação

Falta de sangue leva Unidade de Coleta pedir ajuda a população

Equipe do Sindicato Rural de Cáceres traçando metas para o Agrotec 2017

Cáceres-MT, sexta-feira 26 de maio de 2017
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Paróquia Nossa Senhora Aparecida começa
hoje o 29º Renovai e o 18º Cerco de Jericó
Da Redação
Foto: Ilustrativa

A Paróquia convida você a derrubar sua muralha

O

Cerco de Jericó consiste em
uma semana incessante de
batalha espiritual, com
intensificação da oração pessoal e
comunitária, adoração ao
Santíssimo, confissão, jejum,
pregação da Palavra de Deus e a
Novena ao Espírito Santo.
O objetivo do Cerco de
Jericó é derrubar as muralhas pela
força da oração, tomando
consciência de que o Espírito Santo
pela oração é capaz de derrubar,
destruir e aniquilar as forças

malignas.
O evento prossegue até
domingo, 04, com oração as 17 horas
e missa, onde os fiéis darão sete
voltas ao redor da igreja,
simbolizando a conquista da cidade
de Jericó pelos judeus, liderados por
Josué (Js 6,1ss). A exemplo de
Josué, diante das muralhas de Jericó,
devemos cercar nossos inimigos
com orações e louvores e esperar que
Deus haja em nosso favor. Para isto,
precisamos ser perseverantes e
persistentes até o fim.

Cerco de Jericó - O Cerco de Jericó,
campanha de sete dias de oração
diante de Jesus presente no
Santíssimo Sacramento, tem como
inspiração o capítulo 6 do livro de
Josué. O texto de Josué nos diz que,
tendo entrado na Terra Prometida, os
israelitas encontraram seu primeiro
desafio: conquistar Jericó, cidade
protegida por fortes muralhas.
Deus, então, ordenou a
Josué, sucessor de Moisés na
liderança do povo, que os guerreiros
marchassem uma vez por dia em
torno da cidade, durante seis dias, à
frente de sete sacerdotes que
tocariam trombetas diante da Arca
da Aliança, sinal ao mesmo tempo da
presença de Deus na caminhada do
povo e do compromisso do povo
com o projeto de Deus.
O resto do povo devia seguir
atrás da Arca, em silêncio.
No sétimo dia, deviam dar
sete voltas à cidade e, na sétima
volta, à ordem de Josué, todos
deviam gritar bem alto. Assim
fizeram e, na sétima volta, ao som
das trombetas e do grito do povo, as
muralhas caíram e eles puderam
conquistar a cidade.
Com a ajuda de Deus nessa
primeira batalha, os israelitas se
animaram a seguir em frente na luta

pela conquista da terra de Canaã,
tornando realidade o projeto de Deus
para seu povo. Este episódio inspira

o compromisso de todos com o
projeto de Deus de uma sociedade
justa, fraterna e solidária.

AGRICULTURA

Prefeitura de Cáceres é contemplada
com Kits de irrigação por gotejamento
Assessoria

O

Prefeito de Cáceres Francis
Maris Cruz, recebeu nesta
segunda-feira (22), para a
Prefeitura, 30 kits de irrigação por
gotejamento, doado pelo Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), e estes já estão disponíveis na
Secretaria Municipal de Agricultura.
O Coordenador de Agricultura
I t u r a m a , e x p l i c a “ Va m o s e s t a r
distribuindo para os pequenos
agricultores do projeto da agricultura
familiar, cadastrados na Secretária
Municipal de Agricultura, a nossa
equipe técnica já presta o trabalho de
assistência técnica para os cadastrados,
por isso temos a relação dos que mais
necessitam para alavancar a agricultura
familiar.”
O Secretário de Municipal de
Agricultura, Wilson Kishi, diz que
“Vamos aproveitar a oportunidade e
fazer a doação para a Empaer, que além
da equipe técnica da Prefeitura, vai estar
a disposição do pequeno produtor, ele
irá poder ir até a Empaer, ver como
funciona, corretamente para aproveitar
o máximo do seu kit de irrigação,
conhecendo as técnicas corretas do uso

do equipamento que poderá aumentar
em até 35%, a sua produção, iremos
entregar também para algumas escolas
do municipais, que tem hortas
produtivas que reforçam a merenda
escolar e melhoram a vida da sua
comunidade, com a doação de
verduras.”
“Quero agradecer, ao ministro
Blairo Maggi, ao ministro Interino
Eumar Novacki, ao superintendente
federal de agricultura em Mato Grosso,
José de Assis Guaresqui, e pedir para
que eles continuem olhando para o
nosso município, que sofre com a falta
de um frigorifico, com o alto índice de
desempregos. Acredito que o caminho é
esse, fortalecer o pequeno produtor e
criador, dando condições para que ele
aumente a sua produção na agricultura e
no gado leiteiro, esses produtos são
vendidos na nossa região, gerando
emprego, renda, além de um custo mais
baixo, pela pouca distancia e com uma
qualidade bem melhor, que nós
podemos confiar, porque sabemos
quem, onde e de que forma estão sendo
produzidos.” Finalizou o Prefeito
Francis Maris Cruz.
Foto: Assessoria

Kits de Irrigação já estão a disposição na Secretaria de Agricultura
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Um dos suspeitos escondia a droga da casa da avó, distante da casa onde morava

Polícia Militar prende dois acusados de vender
droga próximo de escola pública em Cáceres
A
Alecy Alves/PM-MT

Foto: Ilustrativa

dupla, J.L.P., 20, e
F.M.M., 25, foi vista por
populares quando
supostamente fazia entrega e
oferecia entorpecentes na região.
Rapidamente, os policiais
se descolaram para o bairro e em
poucos minutos prenderam os

dois.

A prisão ocorreu no
mesmo bairro, porém já
chegando à casa de um deles.
Com o suspeito F.M., o GAP
apreendeu algumas porções
grandes de pasta base. A droga
estava enterrada em um dos

cômodos da casa.
Logo depois, quando já
estavam chegando à delegacia, os
policiais militares descobriram
que ele armazenava mais droga,
só que na casa da avó, no bairro
Vitória Régia.
A informação foi

DANÇOU

Carro roubado em Rondonópolis é recuperado pela PM de Lambari
Fabiana Mendes/Polícia Militar

U

m veículo modelo Saveiro,
de cor branca roubado na
cidade de Rondonópolis foi

recuperado na tarde desta quartafeira (24.05), na MT- 247, em
Lambari D'Oeste. Na ocasião, dois
Foto: Assessoria

Veículo recuperado

homens foram presos.
Segundo consta no Boletim
de Ocorrência (B.O), policiais do 2º
Pelotão de Rio Branco (17º Batalhão
– 6º
Comando Regional)
realizavam rondas ostensivas
quando avistaram dois homens em
um carro, então decidiram abordálos.
O condutor do veículo
apresentou a documentação e na
checagem nada foi constatado. Já na
verificação do chassi, os policiais
verificaram que o carro teria sido
roubado há duas semanas na cidade
de Rondonópolis.
Diante dos fatos, o
motorista e o passageiro foram
encaminhados a Central de
Flagrantes para a confecção do
Boletim de Ocorrência.

Dupla presa com drogas próximo a escola

confirmada e mais uma porção
grande apreendida.
As apreensões feitas nos
dois endereços somaram mais de
650 gramas, suficiente para

preparar centenas de porções. A
PM só não descobriu ainda a
identidade do homem do Gol
branco que seria fornecedor de
droga à dupla.

SOB SUSPEITA

Veículo com compartimento secreto é
apreendido pela Polícia Rodoviária Federal
Redação c/ Assessoria

N

a quarta-feira, por volta
das 9h da manhã no
Posto da Polícia Federal
no município de Poconé, a equipe
de plantão abordou o veículo
GM/S10 Tornado de placas AMG
7853/MT que era conduzido pelo
senhor L. S. P. de 25 anos.
Durante a abordagem o
condutor apresentou nervosismo
e contradições nas informações,
com isso os policiais realizaram

uma fiscalização detalhada no
veículo encontrando embaixo do
assento do banco traseiro, um
compartimento preparado na
estrutura do veículo com uma
"janela" de acesso, semelhante ao
utilizado para transporte de
substâncias ilícitas.
Diante da constatação,
veículo e condutor foram
encaminhados a Delegacia de
Polícia Civil de Poconé.
Foto: PRF

Veículo apresentava compartimento secreto
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GERAL
GESTÃO

O evento foi realizado no Centro Municipal de Cultura e contou com a presença da Vice- Prefeita Eliene Liberato,
representando o Prefeito Francis Maris Cruz, secretários municipais, coordenadores, vereadores e toda sociedade cacerense

Audiência pública do 1º quadrimestre é
realizada pela Secretaria de Planejamento
Assessoria
Foto: Assessoria
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CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APLICA PENA DISCIPLINAR DE CENSURA PÚBLICA EM
PUBLICAÇÃO OFICIAL AO MÉDICO DR. ANTONIO FARIA
DE AZAMBUJA, CRM-MT Nº 691.
O Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso, em
conformidade com o disposto na Lei nº 3.268, de 30 de setembro de
1957, tendo em vista a decisão prolatada nos autos do Processo
Ético-Profissional CRM-MT nº 15/2013, julgado na Câmara do
Tribunal Superior de Ética Médica do Conselho Federal de
Medicina, torna pública a aplicação da penalidade de CENSURA
PÚBLICA EM PUBLICAÇÃO OFICIAL, prevista na alínea “c” do
art. 22 da mencionada Lei, por infração aos artigos 5º, 80 e 92 do
Código de Ética Médica Resolução CFM nº 1.931/2009 ao DR.
ANTONIO FARIA DE AZAMBUJA, inscrito neste Conselho sob
nº 691.
Cuiabá, 17 de maio de 2017.
Dra. Maria de Fátima de Carvalho Ferreira
Presidente

Audiência pública do 1º quadrimestre

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de
Planejamento, realizou hoje
(25), de maio, a audiência
publica do 1º quadrimestre, de
janeiro a abril.
O evento foi realizado
no Centro Municipal de
Cultura e contou com a
presença da Vice- Prefeita

Eliene Liberato, representando
o Prefeito Francis Maris Cruz,
secretários municipais,
coordenadores, vereadores e
toda sociedade cacerense.
A Secretária de
Planejamento, Nelci Eliete
Longhi, fez uma explanação
sobre a movimentação
orçamentária e financeira da
Prefeitura, nos meses de

janeiro a abril de 2017,
conforme manda a lei de
responsabilidade fiscal.
“O que está implícito
nas propostas de maior
equilíbrio fiscal é um
raciocínio que pretende
promover a eficiência do gasto
e o aumento dos investimentos
em todas as áreas da gestão
pública,” detalha Nelci.

Cáceres-MT, sexta-feira 26 de maio de 2017

Diretoria do Sinop havia mandado a documentação na sexta-feira para a FMF e já recebeu o
aval para iniciar a venda de ingressos para a partida de domingo pela Série D do Brasileiro

Laudos são regularizados e Gigante do
Norte é liberado para receber torcida
Globo Esporte
Foto: Julio Tabile/Sinop FC

O

torcedor do Sinop
pode ficar tranquilo: o
estádio Gigante do
Norte está liberado para
receber público nos jogos da
Série D do Brasileiro.
O clube enviou todos os
laudos para a CBF e já recebeu
o aval da entidade para iniciar a
venda de ingressos - o time
joga neste domingo contra o
Ceilândia-DF, às 18h, pela
segunda rodada do grupo A.
A documentação foi
protocalada na sexta-feira na
Federação Mato-grossense de
Futebol que mandou nesta
segunda para a CBF.
Restavam o laudo da

Vi g i l â n c i a S a n i t á r i a ,
Segurança e Engenharia. O
estádio Gigante do Norte
pertence à prefeitura de Sinop
que repassou a gestão para o
Sinop.
No início do mês, uma
reunião entre clube e prefeitura
começou a definir os detalhes
de ampliação e melhora do
Gigantão para que possa dar
mais conforto aos torcedores.
O gramado também
deve ser trocado por completo
no final da temporada.
Em 2017, o Sinop já tem
garantido a participação na
Copa do Brasil, MatoGrossense e Série D do

Brasileiro. O Galo do Norte é
o clube com maior média de
público pagantes em Mato
Grosso.
No Mato-Grossense,
teve uma média de 1.930
torcedores por jogo como
mandante e faturou cerca de R$
227.060,00 (renda bruta) em
seis jogos no Gigante do Norte.
Pela Copa do Brasil
foram dois jogos - contra
Salgueiro e Fluminense.
E mais uma vez a
torcida compareceu: o clube
teve uma média superior a 4
mil pagantes por duelo e a
renda superou os R$ 200 mil
(renda bruta).

MÃO DE ONÇA

Morre um dos maiores goleiros da
história do futebol mato-grossense
Globo Esporte

Torcida do Sinop

O

ídolo do Opérario de
Várzea Grande, João
Ferreira Ramos, mais
conhecido como Mão de Onça,
faleceu na quarta-feira, em
Cuiabá.
De acordo com as
primeiras informações, o exgoleiro foi vítima de uma parada
cardíaca aos 69 anos.
Considerado por muitos um dos
maiores goleiros do futebol matogrossense, Mão de Onça deixou
sete filhos.
O ex-goleiro jogou por
Mixto e Dom Bosco, mas foi no
Operário dos anos 80 onde teve os
seus anos de glória. Ele ajudou o
Operário na conquista de três
títulos estaduais e nas disputas do
Campeonato Brasileiro. Ele
jogou ainda no Santos, Coritiba e
Remo.
Próximo ao fim da
carreira e por muitos anos depois
Mão de Onça sofreu com o
alcoolismo. Por um período ele

foi ajudado pelo Operário
Várzea-grandense e morou
próximo ao CT do Carrapicho,
onde fazia serviços gerais. Há

alguns meses foi internado em um
hospital da capital com
problemas cardíacos e na última
quarta-feira não resistiu.
Foto: Reprodução/TVCA

Mão de Onça, goleiro do Operário VG
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Esotérico
Vênus em seu signo recebe
um tenso aspecto de Plutão
indicando dias de mudanças
importantes nos
relacionamentos. Mantenha a
calma diante de imprevistos,
pois hoje você estará com os
nervos à flor da pele. Procure usar a cabeça
antes da emoção. Uma dificuldade
financeira pode afligi-lo durante os
próximos dias.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Gêmeos, chega livre de
pressão e movimenta projetos
de médio prazo,
especialmente os que
envolvem viagens e pessoas estrangeiras. O
período, que dura três semanas, pode estar
relacionado com uma viagem de
intercâmbio ou mudança de país.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
de Gêmeos, chega livre de
pressão indicando dias
bastante positivos para sua
vida material e financeira. O
período pode envolver um convite para
participar de um projeto que, certamente
trará a possibilidade de aumento de seus
rendimentos. O dinheiro chega com mais
facilidade.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Gêmeos, chega
livre de pressão deixando
você mais interiorizado e em
contato com seu mundo
emocional. O período pode envolver uma
negociação envolvendo uma sociedade ou
parceria financeira, ou mesmo a
aprovação de um empréstimo.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
de seu signo, chega livre de
pressão e traz boas notícias e
benefícios à sua vida, pessoal
e profissional. O período, que
dura três semanas, é marcado por mais
otimismo e possibilidade de firmar novos
negócios e iniciar projetos. A comunicação
melhora significativamente.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Gêmeos, chega
livre de pressão indicando
dias bastante positivos para
os relacionamentos pessoais e
profissionais. O período pode envolver
novas amizades e novos projetos
relacionados a uma sociedade ou parceria
comercial.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Gêmeos, chega
livre de pressão deixando
você mais fechado e calado,
mais voltado para suas emoções, que
passam por um momento de equilíbrio. O
período é ótimo também para começar o
planejamento de um novo projeto, pessoal
ou profissional.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Gêmeos, chega
livre de pressão indicando
dias de novas oportunidades
de trabalho. É possível que você seja
convidado a participar de um novo projeto
ou consiga uma nova colocação no
mercado de trabalho, caso esteja sem
emprego.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova no
signo de Gêmeos, chega
livre de pressão indicando
dias de maior envolvimento
com a vida social e
aproximação dos amigos. É possível que
você seja convidado a fazer parte de um
novo projeto em equipe. Um bom contato
comercial pode acontecer neste período.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo
de Gêmeos, chega livre de
pressão indicando dia de
satisfação, prazer e
divertimentos. Sua vida socal
ganha um novo movimento e os amigos se
aproximam de você. Um novo amor pode
surgir, para aquarianos solitários um
romance pode começar.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Gêmeos, chega livre de
pressão indicando dias de
maior envolvimento e bons
resultados e projetos
profissionais e planos de negócios. Uma
promoção ou um novo projeto pode ser
aprovado e envolver você diretamente. Os
dias estão relacionados ao crescimento
profissional.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova no signo de
Gêmeos, chega livre de
pressão indicando dias de
maior envolvimento com sua
vida doméstica e os
relacionamentos em família. O momento
pode envolver a negociação de compra ou
venda de um imóvel de família. Sua casa
torna-se o melhor lugar do mundo para estar.

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

O nosso destaque especial de hoje é endereçado
ao promotor Rinaldo Segundo, que vem
desenvolvendo um brilhante trabalho junto ao
MPE. Sucessos!

************************
Quem está comemorando mais um niver é a simpática
Elizabeth Marinho Natal, carinhosamente conhecida
como Betinha, que recebe o carinho especial do esposo
Faustino Natal (na foto), filhos, genro, noras e netos.
Nós da família do JCC externamos nossos votos de
muita saúde e realizações.

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

Uma ótima sexta-feira ao carismático Marcel Barbosa.
Ele que todas as manhãs acompanha as noticias nas
páginas do JCC.

Colheu mais uma rosa no jardim da vida a
encantadora Maria Madalena Souza Pinto.
Felicidades Madalena, muitos anos de vida e
que esta data seja sempre festejada com muita
saúde e amor.

