
Marte, seu regente, recebe tenso aspecto 
de Urano indicando dias de intensidade e 
imprevistos. Procure manter a calma, 
pois a tendência a explodir por pequenas 
coisas é bem grande. A Lua entra em 
Sagitário e caminha na direção de 
Saturno indicando possibilidades de 
firmar projetos que envolvam pessoas 
estrangeiras.
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Marte em Capricórnio recebe um 
tenso aspecto de Urano indicando 
alguns dias de intensidade e decisões 
definitivas relacionadas a projetos de 
médio prazo. Viagens inesperadas 
podem surgir de repente. A Lua entra 
em Sagitário deixando você mais 
fechado e voltado para suas emoções 
mais profundas.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano deixando você 
nervoso e impulsivo. No entanto, você 
deve tomar cuidado com ações e 
r e a ç õ e s  q u e  p o d e m  t r a z e r  
arrependimentos futuros. A Lua entra 
em Sagitário, caminha na direção de 
Saturno e um relacionamento pode ser 
concretizado, sociedade ou namoro.

Marte em Capricórnio recebe um 
tenso aspecto de Urano indicando dias 
de maior movimento em seus 
relacionamentos. A vida social traz 
antigos amigos de volta e novos se 
a p r o x i m a m .  C u i d a d o  c o m  a  
impulsividade e agressividade. A Lua 
em Sagitário movimenta os projetos 

de trabalho e beneficia a saúde.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando dias de 
imprevistos no trabalho. Um projeto em 
andamento pode apresentar problemas 
e necessidade de revisão. A Lua entra 
e m  S a g i t á r i o  e  m o v i m e n t a  
positivamente sua vida social e 
aproxima os amigos. Um romance pode 

começar.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando dias de 
s i t u a ç õ e s  i m p r e v i s t a s  n o  
relacionamento com um filho ou 
romance. Procure manter a calma e seja 
racional. A Lua em Sagitário deixa você 
mais caseiro e mais próximo dos seus. 
Procure fazer uma atividade doméstica, 

você vai sentir-se muito bem.

Marte em seu signo recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando dias de 
imprevistos e intenso movimento, que 
pode deixar você nervoso e impulsivo. 
Reflita antes de tomar qualquer decisão 
definitiva. A Lua entra em Sagitário e 
deixa você emocionalmente fechado e 
introspectivo. Procure meditar e 

refletir.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano trazendo situações 
inesperadas relacionadas às suas 
finanças. Procure não se envolver em 
novos investimentos. A Lua entra em 
seu signo deixa você mais aberto e 
acolhedor. Procure estar perto das 
pessoas que ama e faça somente o que 

lhe traz prazer.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando dias de 
maior movimento em sua casa 
envolvendo a família. Procure não se 
envolver em provocações, evite brigas e 
discussões. A Lua entra em Sagitário 
movimentando os contatos com 
pequenas empresas e agilizando 

processos de compra e venda.

Marte em Capricórnio faz um tenso 
aspecto com Urano indicando dias de 
nervosismo e dificuldades de 
expressar seu mundo emocional. 
Procure meditar e organizar seus 
pensamentos e emoções. A Lua em 
Sagitário movimenta sua vida social e 
aproxima os amigos. Um contrato 
pode ser negociado ainda hoje.

Marte em Capricórnio recebe um 
tenso aspecto de Urano indicando um 
dia movimentado. Procure não se 
deixar envolver pela impulsividade e 
nervosismo. Mantenha a calma. A 
Lua em Sagitário movimenta sua vida 
material e financeira. Sua união com 
Saturno promete trazer novas 
estruturas no trabalho.

Marte em Capricórnio recebe um tenso 
aspecto de Urano indicando dias de 
i n t e n s i d a d e  e  a c o n t e c i m e n t o s  
imprevistos, relacionados a um contrato 
já assinado. Fique atento nos detalhes. A 
Lua em Sagitário movimenta seus 
projetos profissionais e os planos de 
carreira. Um novo negócio pode ser 

firmado.

Nosso alô mais que especial a competente equipe da Auto Peças Castrillon, que mais um mês bateu recorde 
de vendas. É isso aí a união faz a força. Sucessos!!!

Dando um rolê pelo sul do país, o casal Elson Pires e 
Bodoia, que estão curtindo uns dias de descanso. 
Aproveitem e curtam esse momento.

Em mais um pedal as Ex Imaculadas arrasaram. Domingo foi dia de 
pedalar até o Balneário Ponta do Morro para juntas tomarem aquele 
delicioso café da manhã e mais uma vez celebrar a amizade e 
aproveitar é claro pra manter a forma. Grande abraço a Selma, 
Beatriz, Ingrid e Vânia.  Um brinde a amizade.

Marcou mais um golaço no placar da vida, nosso querido 
amigo e companheiro de trabalho Rony Garcia, que ontem 
festejou a data envolto ao carinho dos colegas na TV 
Descalvados, dos amigos e familiares. Felicidades, saúde, 
amor e paz é o que lhes desejamos. Parabéns!!!!

Curtindo merecidas férias nosso querido amigo Tonny 
Mendes, que está em Aracaju curtindo as belas praias e o 
povo hospitaleiro. Boas férias! 
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Os es tudantes  que  não 
conseguiram fazer a  renovação dos 
contratos do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) têm, agora, até o dia 
15 de dezembro para realizar o 
procedimento.  Página 05

Policiais militares do Grupo Especial de 
Segurança de Fronteira, neste sábado (29.10), por 
volta das 12:00 horas, durante patrulhamento de 
fronteira na MT 473, município de Pontes e Lacerda, 
realizaram a prisão por tráfico de drogas de J.A.T de 
51 anos e L.S.V de 32 anos, suspeitos de tráfico 
internacional de drogas. Página 04

FINADOS

Cemitérios realizam missas
em alusão ao Dia de Finados
Foto: Cemitério São João Batista e Park dos Ipês

As missas serão realizadas as 8 horas em todos os cemitérios da cidade

A celebração de Finados é bastante importante para algumas 
religiões, principalmente para a Igreja Católica, que considera esta 
data como um momento especial de homenagem a todos os entes 
queridos que já morreram. A data é marcada pela celebração de 
missas e homenagens. Página 03

Câmara Temática reúne membros e debate perspectiva
e medidas a serem adotadas para a implantação da ZPE

ZPE

A segurança e o desenvolvimento social foram os principais 
temas da reunião da Câmara Setorial Temática, que discute a Zona 
de Processamento de Exportação (ZPE) e Fronteira Brasil/Bolívia, 
realizada na última semana, na Assembleia Legislativa. Durante o 
encontro, foram discutidas, também, as medidas necessárias para 
acelerar a implantação da ZPE. Página 04

Pedro Lacerda, fez uma apresentação sobre as perspectivas da AZPEC e os próximos passos para a consolidação do projeto.

Foto: Ângelo Varela

ENSINO SUPERIOR

Prazo para renovação do Fies é
prorrogado para 15 de dezembro

 
Foto: Ilustração

Dia 15 de dezembro é o prazo para renovação dos contratos do Fies

TRÁFICO

Gefron apreende cerca de 118 tabletes de cocaína na fronteira
 
Foto: Gefron-MT

118 tabletes foram retirados de circulação
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Por que é mais fácil generalizar? 
Talvez porque para não generalizar seja 
preciso pensar muito. E pensar é trabalhoso, 
exige informações, dados, às vezes 
observações, outras vivências, reflexões; 
exige que se busque argumentos, que se 
fundamente as ideias, que se procure as 
palavras certas para dizer o que se pretende (e 
ainda assim, há o risco de ser mal interpretado 
porque as palavras têm muitos sentidos, elas 
acompanham a vida, elas mudam).

Não são muitos os que estão 
dispostos a esse tipo de pensamento, por isso 
encontramos, por todo lado, pessoas que 
parecem expor suas ideias (e talvez até 
acreditem nisso), mas apenas repetem 
banalidades, usando generalizações.

Como o exercício de argumentar não 
tem sido muito exigido nos diversos espaços 
sociais em que poderiam ser fundamentais tal 
como em escolas, universidades, câmaras, 
conselhos, agremiações ou até na mídia 
pouco séria, que tenta ludibriar a todos [...] ao 
que tudo indica, várias pessoas estão se 
acostumando com a prática de fazer 
generalizações, confiando que quem ouve 
não questionará.

Afirmações de que todos que são 
contra a PEC são a favor de Lula, todos que 
defendem direitos sociais são petistas, todos 
que participam de movimentos organizados 
são comunistas, bens e serviços tecnológicos 
“de ponta” não interessam aos socialistas, 
entre outras, podem até vir de pessoas que 
realmente não têm acesso a informações além 
daquelas oferecidas pela mídia alienadora, a 
serviço da ideologia dominante; mas me 
parecem inaceitáveis entre os que se dizem 
intelectuais. 

Pensando um pouco, se ao menos as 
afirmações fossem feitas ao contrário, 
haveria como sustentá-las: os que são a favor 
de Lula estão contra a PEC, os petistas 
defendem direitos sociais, os comunistas 
participam de movimentos sociais, os 
socialistas criticam a falta de acesso por parte 
de todos a bens e serviços tecnológicos “de 
ponta”.

Afinal o que é ser petista, socialista, 
comunis ta?  Aos  que  preferem as  
generalizações, é tudo a mesma coisa. Aos 
que pensam, estudam, buscam explicações 
para dar sentido ao que dizem, são palavras 
com significados próprios e situados 
historicamente.

De modo geral, podemos entender 
partidos políticos como agrupamentos 
organizados de pessoas em torno de 
determinadas ideias e princípios comuns 
entre si, que os levam a ter entre seus 
objetivos o de assumir funções de governo 
em alguma instância. Mas, ainda assim 
haverá discussões de diversos estudiosos a 
respeito de vários aspectos dessa definição 
e/ou condicionantes de sua compreensão de 
acordo com espaço/tempo a que se referir o 
uso da palavra ou ao grupo que estiver em 
foco. Com base nesta resumida definição 
seria possível argumentar que partidos cujos 
princípios defendem a classe trabalhadora, tal 
como o PT, se posicionariam a favor de 
direitos sociais, mas não necessariamente que 
todos que defendem direitos sociais estejam 
filiados a partidos e muito menos a um único 
partido. Estaria dada a largada para uma boa 
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Dois de novembro é dia de celebrar a 
vida. Respeitamos o gesto dos que vão 
reverenciar os mortos, em visita a túmulos de 
parentes e amigos. Porém, acreditamos que a 
destinação de nosso Espírito, depois de se 
despedir do corpo físico, é muito superior. Por 
isso, convidamos todos a lembrar-se dos entes 
queridos com a natural saudade de sua 
companhia, mas sem tristeza e enviando-lhes, 
acima de tudo, vibrações de Amor Fraterno e 
Paz, porquanto, para alegria nossa, permanecem 
vivos. Aos que porventura se encontram 
desesperados pela perda de um familiar ou 
pessoa amiga, vislumbrando até no suicídio o 
alívio para suas dores, aproveito o ensejo para 
esclarecer: O suicida mata-se à procura da paz, 
todavia, depara com o maior tormento, algo pior 
que o nada, que, por sua vez, não existe, pois a 
vida não cessa.
Os mortos não morrem

Esta afirmação — os mortos não 
morrem —, que a toda a Humanidade envolve, 
fiz colocar nos portais da Sala Egípcia do Templo 
da Boa Vontade (TBV), o monumento mais 
visitado da capital do Brasil, conforme a 
Secretaria de Estado de Turismo do Distrito 
Federal (Setur-DF). Num improviso que proferi 
na década de 1980, reiterei:

A morte é um boato, consequentemente 
os mortos não morrem, incluídos os irmãos ateus 
materialistas. Diminuir a relevância desse fato, 
que atinge de forma inexorável os seres 
humanos, seria negar a realidade. Você não é 
obrigado a acreditar na sobrevivência dos 
Espíritos, nem que possam dirigir-se às criaturas 
terrestres, quando por Permissão Divina. 
Contudo, isso não significa que eles não existam 
ou estejam sentenciados à mudez.

Diz Jesus, no Seu Evangelho, segundo 
Marcos, 12:27: “Deus é Deus de vivos, não de 
mortos. Como não credes nisso, errais muito”. 
Guardemos dos que partiram uma lembrança 
esclarecida, como no conselho de Ralph Chaplin 
(1887-1961): “Não lamente os mortos... 
Lamente a multidão, a multidão apática, os 
covardes e submissos, que veem a grande 
angústia e as iniquidades do mundo sem se 
atreverem a falar”.

Os mortos, hoje, somos nós amanhã. 
Condenando-os ao “desaparecimento”, por força 
de nossa descrença ou medo de enfrentar a 
Verdade, poderemos “decretar” o mesmo destino 
para toda a gente, atrasando sua evolução, até 
que, com maior esforço, se descubra que o 
grande equívoco da Humanidade é ainda crer que 
a morte seja o término de tudo.
Razão por que lhes trago, do poeta Alziro Zarur 
(1914-1979), saudoso Proclamador da Religião 
de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, o 
ilustrativo e confortador Poema do Imortalista:

“Dois de novembro é um dia, na 
verdade,/ Rico em lições para quem sabe ver:/ A 
maior ilusão é a realidade,/ Já ensinava o 
excelente Paul Gibier. “Os vivos (pseudovivos) 
levam flores/ E lágrimas aos mortos 
(pseudomortos);/ E os mortos se comovem ante 
as dores/ Dos vivos a trilhar caminhos tortos.

“Legítimos defuntos, na ignorância/ 
Desses espirituais, magnos assuntos,/ Parece que 
inda estão em plena infância,/ E vão homenagear 
falsos defuntos. “Não é preciso ser muito sagaz/ 
Para sentir que a vida tem seus portos:/ Um dia, o 
Cristo disse a um bom rapaz/ 'Que os mortos 
enterrassem os seus mortos'. “Amigos, por favor, 
não suponhais/ Que a morte seja o fim de nossa 
vida;/ A vida continua, não jungida/ Aos círculos 
das rotas celestiais. “Os mortos não estão aí, 
cativos/ Nos túmulos que tendes ante vós:/ Os 
finados, agora, são os vivos;/ Finados, mais ou 
menos, somos nós”.

A morte não interrompe a vida. Na Terra 
ou no Céu da Terra, persistimos em trilhar a 
existência perene. Mas reforçamos nosso 
esclarecimento acerca do suicídio: essa 
consciência de Eternidade jamais pode ser vista 
como justificativa para ele. É uma ofensa ao 
Criador e à própria criatura.

Aos que descreem: concedam-se o 
cientificamente consagrado direito à dúvida. E se 
a vida não cessa com a morte, hein?
José de Paiva Netto ― Jornalista, radialista e 
e s c r i t o r .  p a i v a n e t t o @ l b v. o r g . b r  —  
www.boavontade.com

discussão e argumentação, um bom exercício 
intelectual.

Do mesmo modo, poderíamos 
estabelecer definições e diferenciações entre 
socialismo e comunismo indicando que 
relação isso tem com a participação em um ou 
outro movimento social, a defesa de uma ou 
outra ideia, a luta por direitos, participação ou 
acesso a bens de consumo. Seriam 
argumentos para sustentar afirmações, seria 
um exercício próprio do trabalho intelectual, 
realizado, por exemplo, por professores.

A partir dessas breves explicações 
(tenho consciência de que podem e devem ser 
bem mais aprofundadas, o que não é feito 
aqui por uma questão de espaço) já se pode ter 
uma ideia de quais as diferenças de 
significado entre as palavras citadas e do mal 
entendido - bem mal entendido - que causam 
aqueles que as jogam no mesmo saco como se 
fossem o mesmo tipo de farinha. Pode-se 
também ter ideia de quão prejudiciais podem 
ser as falas generalizantes, taxativas e sem 
argumentos.

Aos que nunca tiveram a chance de 
estudar, aos que não têm como ler sobre o 
assunto, aos que nem sabem, mas se pautam 
na mídia, que em grande parte é 
propositalmente enganosa, não se pode 
cobrar definições, ainda que se possa ter 
esperança de que a vida e o conhecimento 
dela advindo, independente da escola, possa 
lhes mostrar os diferentes significados. Mas, 
em relação a alguns dos que se dizem 
intelectuais (entre eles uns poucos que se 
dizem professores mas não têm compromisso 
com o que fazem e com isso mancham a 
imagem de toda a categoria), a esses fica 
destinado meu sentimento de indignação, por 
vezes até de revolta, posto que independente 
da área de formação, pertencem ao grupo 
profissional dos chamados trabalhadores 
intelectuais, ou seja, os que trabalham com o 
pensamento, aqueles cujo instrumento 
profissional são as palavras, os conceitos, as 
ideias. Não se pode ser bom profissional sem 
fazer bom uso dos instrumentos de trabalho.

“Ora, bolas!” (como diz uma tia lá 
em Minas Gerais), há pessoas que escolhem a 
profissão de professores e a ela se dedicam 
com afinco, tomando como labor cotidiano o 
constante exercício de pensar, fundamentar e 
argumentar sobre o que pensam e dizem, o 
que professam. Mas há outros, ainda que em 
menor quantidade, aqueles sobre os quais 
recai minha indignação, exatamente os que 
não exercitam o trabalho intelectual, não 
possuem argumentos e, para intimidar 
estudantes, usam de generalizações do tipo

“Apoiam a greve? Querem se 
expressar? Ah, então são socialistas, deixem 
de lado seus iphones e suas calças de marca!” 
Esses “não professores” deveriam rever se 
estão mesmo fazendo jus à profissão, pois se 
trata de estudantes que, com toda a força que a 
juventude lhes dá, iniciam a participação na 
vida política do país por meio de sua 
manifestação no espaço escolar, universitário 
ou qualquer outro espaço público. Se não é 
possível ensinar a eles o exercício intelectual 
ou ao menos respeitá-los em suas tentativas, é 
como dizem os jovens: “Pede pra sair!”
Heloisa Salles Gentil: Professora do 
M e s t r a d o  e m  E d u c a ç ã o  
(UNEMAT/Cáceres).

FEBRE AFTOSA
Produtores de 22 estados e do DF devem 
vacinar bovinos e bubalinos contra a febre 
aftosa até o final deste mês. A segunda 
etapa da campanha, coordenada pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa), começou nesta 
terça-feira (1º) e estende até 30 de 
novembro.  A estimativa do Departamento 
de Saúde Animal do Mapa é que 150 
milhões de animais sejam imunizados 
contra a doença.

MALA DIRETA DOS CORREIOS
Final de ano é  um momento propício não 
apenas para fidelizar clientes, mas 
também para prospectar novos. O envio de 
brindes e amostras é uma das formas de 
dar visibilidade à marca. Para atender a 
essa necessidade, os Correios dispõem de 
uma solução econômica e rápida: a mala 
direta. Para clientes que possuem contrato, 
os Correios oferecem ainda condições 
especiais de preço de acordo com o 
volume de postagem, acompanhamento 
on-line da distribuição da mala direta, 
além de prazos diferenciados de entrega 
para envio na modalidade mala direta 
especial. O serviço pode ser pago também 
à vista ou com parcelamento no cartão de 
crédito, podendo ser contratado em 
qualquer agência dos Correios.

VACINA CONTRA GRIPE
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) divulgou, nesta 
segunda-feira (31), a composição da 
vacina contra gripe que estará disponível 
no País em 2017. A vacina trará uma nova 
cepa do vírus Influenza A/H1N1. A 
atualização das vacinas contra gripe faz 
parte das recomendações feitas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para garantir a eficácia do produto. Todo o 
ano, a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) aprova uma nova 
composição da vacina Influenza que 
considera novos vírus circulantes no País e 
no mundo. A resolução RDC 119/16, que 
dispõe sobre atualização das vacinas 
Influenza, foi publicada no Diário Oficial 
da União (DOU) desta segunda-feira (31).

ENEM
Uma semana após a divulgação dos 
cartões de confirmação do Exame 
Nacional do Ensino Médio, 60,76% dos 
inscritos para a edição deste ano já sabem 
em que local farão as provas, em 5 e 6 de 
novembro. A verificação dos cartões de 
confirmação é responsabilidade dos 
inscritos, mas o Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 
órgão vinculado ao Ministério da 
Educação, também envia mensagens SMS 
e e-mail a cada três dias a quem ainda não 
buscou o acesso ao cartão. A apresentação 
do cartão de confirmação nos dias de 
prova não é obrigatória, mas o documento 
contém importantes informações, como 
número de inscrição, data, local e horário 
de realização das provas; opção de língua 
estrangeira, necessidade de atendimento 
especializado ou específico (quando 
houver) e indicação do pedido de 
certificação do ensino médio, se for o caso.
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mês de novembro é dedicado a 
prevenção do câncer de próstata 
que não é problema de Cáceres e 
região.

Estimam-se 61.200 casos 
novos de câncer de próstata para o 
Brasil em 2016. 

E s s e s  v a l o r e s  
correspondem a um risco 
estimado de 61,82 casos novos a 
c a d a  1 0 0  m i l  h o m e n s .
Sem considerar os tumores de 
pele não melanoma, o câncer de 
próstata é o mais incidente entre 
os homens em todas as Regiões 
do país, com 67,59/100 mil no 
C e n t r o - O e s t e .
Exames - Os exames de próstata 
mais comuns para detectar 
alterações, como inflamação ou 
câncer por exemplo, são o exame 
de sangue do PSA e o de toque 
retal, feito pelo urologista ou 
proctologista, que palpa a 
próstata para saber o seu tamanho 
e verificar se está aumentada.

E s t e s  e x a m e s  
n o r m a l m e n t e  d e v e m  s e r  
realizados 1 vez por ano a partir 
dos 50 anos de idade, mas quando 
há histórico familiar de câncer de 
próstata, a prevenção deve ser 
feita a partir dos 45 anos. 

Além disso, quando o 
paciente já teve câncer da próstata 
ou diagnóstico de hiperplasia 
benigna prostática, o exame deve 
s e r  f e i t o  a n u a l m e n t e ,  
independente da idade.

emanalmente o urologista SAnderson Gonçalves, que 
atua no Hospital Regional 

de Cáceres, atende cerca de 40 
pacientes da região sudoeste com 
problemas na próstata, a maioria 
com câncer em estágio avançado 
e incuráveis.

Ao longo do ano, são 
quase dois mil atendimentos que 
somados  aos  fe i tos  pe lo  
urologista Apolo Polegato Fretais 
Júnior, na rede municipal em 
Cáceres, elevam os casos para 
mais de 3 mil.

S e g u n d o  A n d e r s o n  
Gonçalves, os números são 
maiores já que muitas pessoas 
que possuem a doença não 
procuram tratamento. 

A maioria por falta de 
informação e por resistência 
cultural ao exame do toque. 'Hoje 
temos dois tipos de exames 
preventivos gratuitos na rede 
pública, mas infelizmente a 
maioria não tem conhecimento 
disso. 

Falta divulgação e uma 
campanha permanente para 
quebrar a barreira cultural que 
existe em torno do exame de 

toque, o mais preciso', completou 
o médico que realiza cerca de 
vinte cirurgias por semana de 
prevenção e tratamento do câncer 
de próstata.

Dois exemplos de falta de 
informação e barreia cultual em 
relação a  doença são os  
lavradores Jose Calixto da Silva, 
de 63 anos, que residente da zona 
rural de Lambari D'Oeste e 
Carlos Cabral, 61, anos, morador 
da localidade de Carrapatinho, 
e m  C á c e r e s .
Após uma crise de dores, seu 
Calixto, passou por uma cirurgia 
no hospital São Luiz, em Cáceres, 
para retirar um tumor na próstata. 
Aliviado, por voltar a fazer xixi 
sem sentir dor, lamentou o fato de 
não ter se cuidado.

O mesmo aconteceu com 
Cabral. Ele teve que fazer uma 
raspagem na próstata. Ainda no 
hospital São Luiz onde fez a 
cirurgia e passou pelo processo de 
recuperação, afirmou que a 
situação lhe serviu de lição.

'Se tivesse procurado um 
médico  e  fe i to  o  exame 
preventivo, certamente não teria 
passado por isso', lamentou. Este 

 ostume realizado pelos Ccristãos, as missas em 
homenagem a entes ou 

parentes é uma tradição do dia de 
Finados. O feriado de Finados, é 
uma das datas mais importantes 
entre os rituais religiosos da 
tradição cristã católica. O 
objetivo principal é relembrar a 
memória dos mortos, dos entes 
queridos que já se foram.

D e  a c o r d o  c o m  a  
programação em todos os 

cemitérios da cidade serão 
realizadas missas em alusão ao 
dia, e ainda será celebrada por 
Padre Rogério uma missa as 6 
horas na Capela Nossa Senhora 
do Perpetuo Socorro.

A expectativa é de reunir 
m u i t a s  p e s s o a s  p a r a  a s  
celebrações e são esperados 
milhares de visitantes durante 
todo o dia de hoje. 

A data é um momento 
para lembrar daqueles que já 

Campos e no Caramujo será com 
Pe. Egnaldo.

Cemitério do Junco será Pe. 
Haroldo, em Vila Aparecida Pe. 

estiveram vivos e que deixaram 
suas marcas.

As Missas nos Cemitérios 
da cidade acontecerão as 8 horas, 
seguindo  a programação 
elaborada pela Diocese de 
Cáceres.

No Cemitério São João 
Batista a celebração fica a cargo 
do Pe. Orlando, no Cemitério Pax 
Silva será  Pe. Rogerio, Pe. 
Marcos Antônio celebra a missa 
no Cemitério Park dos Ipês, no 

constava as características dos 
dois suspeitos. Imediatamente a 
Guarnição da PM foi averiguar o 
fato, no local encontrou os dois 
com as mesmas características, e 
ao realizarem a abordagem eles 
assumiram que esconderam a 
arma de fogo.

Diante do fato, os dois 
foram conduzidos ao CISC por 
posse ilegal de arma de fogo.

m  a t e n d i m e n t o  a  Edenúncia anônima via 
C I O S P,  p o l i c i a i s  

militares conduziram dois ao 
C I S C  p a r a  p r e s t a r e m  
esclarecimentos.

D e  a c o r d o  c o m  a  
denúncia dois indivíduos haviam 
escondido num terreno baldio no 
Bairro DNER uma arma de fogo.

A inda  na  denúnc i a  

FINADOS

Cemitérios realizam missas
em alusão ao Dia de Finados

O feriado de Finados, é uma das datas mais importantes entre os rituais religiosos da tradição cristã católica

Cemitérios esperam milhares de pessoas no Dia de Finados

Foto: Arquivo

NOVEMBRO AZUL

Cáceres e região registram por ano mais
de 3 mil casos de câncer de próstata

Por Jornal Oeste

 
Foto: Ilustrativa

Os exames de próstata mais comuns para detectar alterações, como inflamação 
ou câncer por exemplo, são o exame de sangue do PSA e o de toque retal

Da Redação

DENÚNCIA ANÔNIMA

Polícia Militar encontra arma escondida
em terreno baldio e leva dois para o CISC

Arma encontrada em terreno baldio pela PM
 

Foto: PM Cáceres
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Inteligência (Abin), Daniel 
Almeida de Macedo, um estudo 
sobre segurança pública e defesa 
nacional na faixa de fronteira. De 
a c o r d o  c o m  o  e s t u d o ,  o  
desenvolvimento social da região 
é uma das preocupações. “As 
ações e políticas públicas 
destinadas ao desenvolvimento 
social têm influência muito grande 
na segurança pública, pois na 
medida em que as pessoas têm 
acesso à educação, saúde, 
trabalho, isso as torna menos 
vulneráveis ao assédio que o crime 
organizado exerce nesta região de 
fronteira”, ressaltou.
Estreitando relações com a 
Bolívia - Únicos representantes da 
Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso, os assessores do deputado 
Dr. Leonardo, Carlos Eduardo e 
Joze Francieli – presidente e 
assessora técnica da Câmara 
Temática –, participaram da 41ª 
Feira Internacional de Santa Cruz 

 p r e s i d e n t e  d a  OAdministração da Zona de 
P r o c e s s a m e n t o  d e  

Exportação de Cáceres (AZPEC), 
P e d r o  L a c e r d a ,  f e z  u m a  
a p r e s e n t a ç ã o  s o b r e  a s  
perspectivas da AZPEC e os 
p r ó x i m o s  p a s s o s  p a r a  a  
consolidação do projeto. Ele falou 
da importância desse projeto para 
o desenvolvimento do estado e 
destacou que muitas indústrias da 
região exportam seus produtos 
com baixo valor agregado devido 
à dificuldade de transformação da 
matéria-prima em produtos 
industrializados. 

Ele  ressal tou que a  
expectativa é que a implantação da 
ZPE favoreça o desenvolvimento 
de políticas mais eficientes em 
matéria tributária, trabalhista, de 
infraestrutura, logística e de 
comércio internacional, que 
incentivem a agregação de valor 
aos produtos primários que já são 
expor tados  por  indús t r ias  
matogrossenses, como madeira, 
algodão, borracha e soja.

Para o deputado Dr. 
Leonardo (PSD) – requerente 
desta Câmara –, a ZPE fomentará 
o crescimento das regiões oeste e 
sudoeste de Mato Grosso, gerando 
novos empregos e rendas, atraindo 
indústrias e comércios, refletindo 
diretamente na economia e no 
desenvolvimento de todo o estado. 
“É uma Câmara Temática 
histórica, pois nunca houve tantos 
representantes. Contamos com a 
participação de poderes, órgão, 
ent idades  e  univers idades  
e s t a d u a i s ,  f e d e r a i s  e  
internacionais”, disse.

Vale destacar que, no dia 
10 de outubro foi lançado o edital 
de licitação para a execução da 
primeira etapa da obra. Até o dia 
16 de novembro será realizado o 
processo licitatório, com a 
abertura dos envelopes de 
propostas. As obras devem iniciar 
em dezembro.  “Garantimos na 
Lei Orçamentária Anual (LOA), 
R$ 16 milhões para a primeira 
fase. O governador Pedro Taques 
tornou a ZPE umas políticas 
públicas de desenvolvimento de 
estado, por isso, têm uma visão 
social, voltada para atender o 
cidadão. Mais de 17 empresas já 
manifestaram interesse em se 
instalar na ZPE, portanto, a Zona 
de Processamento é sim uma 
realidade e com o passar do tempo 
todos começarão a sentir isso”, 
destacou.

Durante a reunião, foi 
entregue pelo relator da Câmara, o 
oficial da Agência Brasileira de 

localizado em cima da carroceria 
duas bolsas e dois sacos brancos 
contendo cerca de 118 tabletes de 
substância análoga a pasta base 
de cocaína.

D u r a n t e  e n t r e v i s t a  
policial o suspeito, informou que 
havia carregado a droga na cidade 
de Sam Bartolo e entregaria 
próximo a cidade de Pontes e 
Lacerda a uma pessoa que já 
estaria aguardando o contato dos 
m e s m o s  e  r e c e b e r i a m  o  
pagamento pelo transporte da 
droga. Essa seria a segunda vez 
que o mesmo realizava o 
transporte.

Diante dos fatos todos 
foram encaminhados, juntamente 
com veiculo e droga apreendida 
para Polícia Federal em Cáceres 
para as providências que o caso 
requer.

velocidade. O idoso ficou no 
local por quase uma hora para a 
liberação do corpo, que foi feita 
pela equipe da Politec. O caso foi 
acompanhado pela Policia 
Militar e Policia Judiciária Civil.

Na ocasião, moradores 
reivindicaram a implantação de 
quebra-molas na avenida, que é 
muito movimentada e acontecem 
acidentes com frequência, 
principalmente causados por alta 
velocidade.

Raimundo Pereira de 
Amorim, era pai de quatro filhos, 
sendo três mulheres. Residia em 
Pontes e Lacerda há mais de 50 
anos. Minutos antes do acidente 
ele estava limpando o quintal de 
uma igreja evangélica, no qual 
era membro há mais de 30 anos.

m  i d o s o  m o r r e u  Uatropelado por uma 
v i a t u r a  d a  P o l i c i a  

Judiciária Civil, na tarde deste 
domingo (30-10), na Avenida 
Ayrton Senna, em Pontes e 
Lacerda, MT. O acidente ocorreu 
por volta das 18 horas, próximo 
ao Ginásio Larissa. Segundo 
informações,  a viatura trafegava 
sentido da Delegacia de Polícia 
quando se deparou com o senhor 
Raimundo Pereira de Amorim, 71 
anos, que atravessava a avenida,  
sendo inevitável a batida. O 
policial ainda tentou evitar a 
colisão, mas atingiu o idoso em 
cheio.

M o r a d o r e s  q u e  
presenciaram o acidente disseram 
que o veiculo estava em alta 

capacitação, melhoramento da 
infraestrutura, segurança da 
fronteira, dentre outros aspectos 
indispensáveis.

R e t o r n a n d o  a  M a t o  
Grosso, os membros se reuniram 
com o deputado Dr. Leonardo para 
falar da experiência no país 
vizinho. A reunião resultou no 
requer imento  da  pr imei ra  
audiência pública internacional, 
ao qual o parlamentar pretende 
realizar em parceria com a 
Bolívia. 

“A audiência pública entre 
os dois países será para aproximar 
mais ainda os laços e também 
discutir as dificuldades e possíveis 
acordos com o país vizinho”, 
salientou.

(ExpoCruz), um dos maiores 
eventos comerciais da América do 
Sul.

Eles visitaram todos os 
Stands da ExpoCruz, ao qual 
f i z e r a m  c o n t a t o  c o m  o s  
r e s p o n s á v e i s  d e  a l g u m a s  
empresas, recolhendo materiais de 
divulgação de seus respectivos 
serviços e produtos, com o 
objetivo de fazer levantamentos e 
captação de contatos para futuras 
parcerias.

O presidente da Câmara 
Temática observou a necessidade 
de um maior estreitamento das 
discussões entre Brasil/Bolívia, 
no que tange a busca de fomentar o 
desenvolvimento industrial, 
g e r a ç ã o  d e  e m p r e g o s ,  

Câmara Temática reúne membros e debate perspectiva
e medidas a serem adotadas para a implantação da ZPE

ZPE

Até o dia 16 de novembro será realizado o processo licitatório, com a abertura dos envelopes de propostas. As obras devem iniciar em dezembro

Lis Ramalho/Secom ALMT  
Foto: Ângelo Varela

Para o deputado Dr. Leonardo  a ZPE fomentará o crescimento das regiões oeste e sudoeste de MT, gerando novos empregos e rendas

 equipe volante do Gefron Ar e a l i z a v a  o  
p a t r u l h a m e n t o  d e  

fronteira, na MT 473, nas zona 
Rural próximo a Fazenda Canaã, 
quando foi realizada abordagem 

ao condutor do veículo Ford F-
4000, de cor vermelha, placa JOJ 
8348 que seguia sentido Bolívia 
/Brasil, sendo conduzido pelo 
suspeito J.A.T e como passageiro 
L.S.V, em buscas veicular, foi 

TRÁFICO

Gefron apreende cerca de 118
tabletes de cocaína na fronteira
Carla Duarte/Assessoria

 Foto: Gefron MT

TRÂNSITO

Idoso morre depois de ser atropelado
por veiculo da Policia Civil em Lacerda
Ricardo Augusto

 
Foto: TVCO 

O acidente ocorreu por volta das 18 horas, próximo ao Ginásio Larissa

 Assessoria de Comunicação da ACâmara de Cáceres dá sequência 
na série de entrevistas com os 

vereadores eleitos e reeleitos no último dia 
02 de outubro. Em forma de perguntas e 
respostas, os entrevistados falam de como 
foram suas campanhas, eleições e como 
pretendem atuar como vereadores que 
irão compor a nova gestão do Legislativo 
Municipal. Não há uma ordem para as 
entrevistas, que obedecem apenas às 
oportunidades em que vão sendo feitas.

O entrevistado de hoje é o 
vereador Rubens Macedo, eleito pela 
coligação PTB- PSD-PDT-PRB, com 856 
votos. Ele está na política desde 1982 e 
conta que entrou neste caminho por acaso, 
em lugar de um irmão que desistiu de se 
candidatar a vereador. Nessa, não se 
elegeu, mas também não desistiu da ideia 
de servir ao município, tanto que, como 

suplente acabou depois assumindo parte 
do mandato. 

Rubens veio de Campo Grande 
para Cáceres ainda menino, junto com os 
pais, baianos, que possuíam terras. “Nós 
viemos em cima de um caminhão, o 
popular pau de arara”, conta Macedo. 
Descarregamos a mudança debaixo de um 
pé de cedro e um morador cedeu lugar 
para a gente morar, até meu pai abrir as 
terras que havia comprado na Barra Nova, 
no Caramujo”, lembra Rubens.
Ascom* – Quem é Rubens Macedo?
Rubens Macedo –  Um cidadão 
cacerense, pai de quatro filhos e avô de 
dois netos. Tenho um empreendimento em 
Cáceres, mas a maior parte da minha vida 
foi na área pública, assumi por seis vezes 
uma cadeira na Câmara Municipal. 
Graças ao povo, estou de volta.
Ascom – A campanha foi o que o senhor 
esperava?
Rubens Macedo – Eu esperava bem mais, 
apesar de ter andado bem menos. Como 
tenho um sério problema na coluna, não 
consegui caminhar muito de casa em casa, 
mas fui ao maior número possível que 
consegui. Os cabos eleitorais foram os 
quatro que o comitê pagou, não tive carro 
de som, mas tive uma ajuda muito grande 
da minha família que saiu em campo. Até 
um filho que não gosta muito da militância 
política veio me ajudar na campanha, ao 
lado de meus irmãos, cunhadas, primos e 
sobrinhos. Contei ainda com a ajuda de 
muitos amigos, de todas os segmentos da 
sociedade. Graças a Deus sempre tive um 
bom eleitorado, por isso eu imaginava 
uma votação um pouco maior. Porém, eu 
já contava que não haveria votações 
expressivas, em razão do alto número de 
candidatos e uma alta abstenção prevista.
Ascom – Como deverá ser sua conduta em 
relação ao governo municipal?
Rubens Macedo – Boa. Trabalhei com o 
prefeito Francis como secretário, depois, 

tive a oportunidade de vir ajuda-lo na 
Câmara, como vereador, mostrando aos 
demais vereadores a importância de dar 
sustentabilidade ao administrador. Nas 
seis vezes em que fui vereador, nunca fui 
contra nenhum prefeito, sempre apoiei. 
Graças a Deus isso tem dado certo. O 
vereador está na Câmara para respaldar o 
prefeito no que achar necessário e fazer 
mudanças em projetos que achar viável, 
de acordo com seus pares.
Ascom – Com analisa a nova formação de 
vereadores?
Rubens Macedo – Parece que a 
população selecionou as pessoas para 
serem eleitas [de forma especial]. O povo 
foi mais sábio que nós candidatos. Foram 
excelentes escolhas, tanto com os novos 
vereadores, como com os reeleitos. 
Acredito que é uma boa formação, a 
população estará bem servida.
Ascom – O senhor é candidato à 
presidência da Câmara?
Rubens Macedo – Nós estamos 
trabalhando para fazer uma Mesa Diretora 
ocupada por vereadores que possam dar 
sustentação à administração municipal. 
Em conversa com todos os colegas, não 
encontrei nenhum que fale em oposição ao 
prefeito. Por isso, acredito que os que 
forem candidatos enfrentarão uma boa 
disputa. Se haver uma só chapa, o poder 
sairá fortalecido, os vereadores também. 
Todos ganham.
Ascom – O senhor colocará seu nome à 
disposição?
Rubens Macedo – A princípio não 
passava pela minha cabeça disputar a 
presidência. É um cargo espinhoso, 
qualquer irregularidade recai por sobre o 
presidente. Exemplo são ex-presidentes 
com ações na Justiça para que devolvam 
recursos altíssimos. O desgaste é natural, 
muito grande. Já fui presidente da Câmara 
e consegui fazer uma boa gestão, sem 
erros, com aprovação da população, tanto 

que, naquela época, nove vereadores 
conseguiram ser reeleitos. Se os demais 
vereadores entenderem que é importante a 
minha experiência, meu conhecimento, a 
minha forma de agir politicamente, eu 
estarei à disposição para ser o presidente 
da Câmara.
Ascom – Como o senhor pretende atuar 
em relação às comunidades?
Rubens Macedo – Vou fazer como 
sempre fiz, não vejo porque mudar. Eu 
atuo em todas as áreas, em tudo o que é 
importante para a cidade eu estou 
presente. Sou um vereador bastante 
atuante e por isso o número de pessoas que 
me procuram é muito grande também. Por 
essa linha eu me baseio e busco ajuda com 
o prefeito, deputados e os governos 
estadual e federal, para atender as 
reivindicações da população. Sempre fiz 
um trabalho voltado ao povo, de 
construção, buscando recursos para que 
obras importantes viessem a acontecer na 
cidade.
Ascom – O que está no caminho certo e o 
que precisa mudar em Cáceres?
Rubens Macedo – Precisamos rever 
algumas posições, leis. Por exemplo, o 
Tombamento da cidade: o perímetro 
tombado é muito grande, são 42 hectares 
de terras no Centro. O IPHAN pouco tem 
contribuído com esse patrimônio 
tombado. Deveriam ser tombados apenas 
os 49 prédios mais antigos. Havia um 
recurso de 900 mil reais para reformar o 
antigo prédio da Câmara. Perdemos, 
p o r q u e  o  I P H A N  a p r e s e n t o u  
intermináveis exigências. Quando um 
e m p e c i l h o  e r a  r e s o l v i d o ,  e l e s  
apresentavam outro. O tempo passou e o 
município perdeu o recurso. A culpa é do 
IPHAN e vou atuar firmemente para que 
esta situação mude. Há muitos prédios 
particulares cujos proprietários querem 
mexer, mas o IPHAN dificulta a reforma, 
exigindo antropólogos por causa da 

possibilidade de haver ossos indígenas 
enterrados no subsolo. A não ser que eles 
tenham um estudo científico provando 
que osso de índio cura câncer, se tiver, 
tudo bem. Se não tiver, pelo amor de 
Deus! Não podemos cavar meio metro 
para fazer escoamento de água de torneira. 
Eles jogam muito duro, por isso, os 
proprietários deixam prédios inacabados, 
caindo, deteriorando há 200 anos. Não há 
incentivo.
Ascom – O que Cáceres pode esperar do 
vereador Rubens Macedo?
Rubens Macedo – Muito, muito trabalho. 
Estarei nos bairros, na periferia, nos 
distritos e na zona rural, ouvindo a 
população. Como político há tantos anos, 
vejo que a maior obra que o eleitor exige é 
atenção. O eleitor precisa ser ouvido, a 
partir disso podemos fazer muita coisa que 
contemple a população. Quero fazer um 
trabalho que possa complementar o que o 
município já vem fazendo na coleta, 
separação e reciclagem do lixo urbano. 
Precisamos envolver as escolas nisso. 
Quero repetir as grandes ações que 
promovi em mandatos passados, 
contribuindo com a construção de asfalto, 
escolas, praças, rede de energia elétrica e 
muitas outras obras.
Ascom –  Para f inal izar,  a lgum 
agradecimento?
Rubens Macedo – Sim, quero agradecer 
toda a população de Cáceres. O trabalho 
que desenvolvi em 12 anos como vereador 
é um passaporte para a minha conduta. 
Nunca fiz nada que possa me envergonhar. 
Sempre pautei pela honra, do meu cargo, 
da minha família, de meus eleitores e de 
todo o povo de Cáceres. A população pode 
ter certeza de que continuarei trabalhando 
com muita honestidade e seriedade, 
retribuindo com muitos trabalhos 
importantes, a partir do ano que vem.
*Ascom é Assessoria de Comunicação 
da Câmara Municipal

Entrevista com vereador eleito Rubens Macedo
Assessoria

Vereador Rubens Macedo

Foto: Assessoria
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devido à falta de recursos. No 
entanto, após a aprovação de 
crédito suplementar para o 
programa pelo Congresso 
Nacional, o sistema foi liberado 
para renovações.

O invest imento nos 
financiamentos é de R$ 8,6 
bilhões,  já  garantidos no 
orçamento, de acordo com o 
Ministério da Educação. A pasta 
assegura que, para 2017, o 
governo federal já enviou ao 
Congresso Nacional Projeto de 
Lei Orçamentária que contempla 
R$ 21 bilhões para o Fies, o que 
garantirá a continuidade dos 
financiamentos e a manutenção 
dos contratos com os agentes 
financeiros do fundo.

nicialmente, o processo seria Iencerrado nesta segunda-
feira (31). De acordo com o 

F u n d o  N a c i o n a l  d e  
Desenvolvimento da Educação 
(FNDE), dos 1,5 milhão de 
estudantes que devem renovar o 
financiamento, 980 mil o fizeram 
até esta manhã.

Os contratos do Fies 
precisam ser renovados todo 
semestre. O pedido de aditamento 
é feito inicialmente pelas 
faculdades. Em seguida, os 
estudantes devem validar as 
informações inseridas pelas 
instituições no .SisFies

No caso de aditamento 
não simplificado, quando há 
alteração nas cláusulas do 

contrato, como mudança de 
fiador, por exemplo, o estudante 
p r e c i s a  a i n d a  l e v a r  a  
documentação comprobatória ao 
agente financeiro para finalizar a 
renovação. Já nos aditamentos 
simplificados, a renovação é 
formalizada a partir da validação 
do estudante no sistema.

Os estudantes precisam 
validar as informações no sistema 
e, no caso de aditamentos não 
simplificados, procurar os 
agentes financeiros do Fies 
(Caixa ou Banco do Brasil) para 
formalizarem a renovação dos 
contratos. 

O s  a d i t a m e n t o s ,  
normalmente feitos no início do 
semestre, ficaram congelados 

ENSINO SUPERIOR

Prazo para renovação do Fies é
prorrogado para 15 de dezembro

Dos 1,5 milhão de estudantes que devem renovar o financiamento, 980 mil o fizeram até a manhã desta segunda (31)

Portal Brasil c/ Agencia Brasil
 
Foto: Ilustrativa

O processo seria encerrado nesta segunda-feira (31)
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s inscrições para o Vestibular 2017/1 Ado Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) encerram-se nesta quarta-feira (2 de 
novembro). Através do Edital nº 71/2016, a 
instituição oferta 1037 vagas em cursos 
superiores, distribuídos em 17 unidades de 
ensino.

Para o IFMT Câmpus São Vicente, 
uma das mais tradicionais  escolas
agrotécnicas do Brasil, com 73 anos de 
história, estão sendo disponibilizadas 115 
vagas distribuídas entre os cursos: 
Bacharelado em Zootecnia (20), Bacharelado 
em Agronomia Integral (20), Bacharelado em 
Agronomia Noturno (20), Tecnologia em 
Análise e Desenvolvimento de Sistemas (20) 
e Licenciatura em Ciências com Habilitação 
em Biologia (35). Além de ensino federal 
gratuito e de qualidade, o aluno ainda pode 
contar com benefícios como auxílios 
transporte, moradia e permanência.

Para se inscrever, o candidato deve 
acessar o , preencher o site da Seleção
formulário, pagar o boleto com a taxa de 
inscrição ou requerer a isenção desta taxa. 
Isenção - Alunos que fizerem o ensino médio 
em escola púbica tem direito à isenção total da 
taxa. Basta juntar a documentação necessária 
e protocolar até as 10h do dia 03 de novembro 

(quinta-feira) no câmpus para o qual se 
inscreveu.
Prova  - A prova, com 80 questões de 
múltipla escolha, será realizada no dia 11 de 
dezembro (domingo). A confirmação dos 
candidatos inscritos, contendo o local de 
realização das provas está prevista para ser 
disponibilizada no dia 21 de novembro.

O resultado do Vestibular 2017/1 

será divulgado no dia 20 de janeiro de 2017, 
enquanto o período das matrículas de 1ª 
chamada está previsto para ser de 30 de 
janeiro a 3 de fevereiro de 2017.

P a r a  i n s c r i ç ã o  e  o u t r a s  
informações, acesse nosso site de Seleção, 
a t r a v é s  d o  l i n k  
http://selecao.ifmt.edu.br/concurso.aspx?cod
_concurso=3575

VAGAS

Inscrições para vestibular 2017/1
do IFMT podem ser feitas até hoje
Assessoria Foto: Divulgação
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Globo Esporte

O primeiro desafio oficial 
de Emily será comandar a seleção 
b r a s i l e i r a  n o  T o r n e i o  
Internacional de Manaus. 

O Brasil estreia dia 7 de 
dezembro diante da Costa Rica. 
Depois terá pela frente Rússia, dia 
11 de dezembro, e Itália, dia 14.

Cleberson, que aproveitou falha 
do goleiro Gabriel e completou 
de carrinho. Lucão quase 
conseguiu tirar em cima da linha. 
No fim do primeiro tempo, o 
goleiro Zé Carlos ainda defendeu 
um pênalti para o Cuiabá, em 
cobrança de Alaor. 

Veio o segundo tempo e o 
jogo continuou movimentado. O 
Luverdense descontou o placar 
com Lima, mas Heltinho marcou 
o terceiro para o time da capital e 
garantiu a vitória que levou o 
Dourado à final da Copinha.

 Cu iabá  venceu  o  OLuverdense em jogo 
polêmico e avançou à 

final da Copa FMF Sub-21. 
 O  p r ime i ro  go l  do  
Dourado gerou muita reclamação 
por parte do Verdão do Norte, já 
que a bola não teria tocado em 
ninguém antes de entrar após 
cobrança de lateral. 
 A partida foi disputada na 
segunda-feira, na Arena Pantanal, 
válida pela partida da volta da 
semifinal. Na ida, em Lucas, os 
times ficaram no empate sem 
gols. 

Agora, o Cuiabá aguarda 
o vencedor da partida entre Mixto 
e Dom Bosco, marcada para o dia 
14 de novembro - na ida houve 
empate por 1 a 1. O primeiro jogo 
da final será disputado no dia 17 
de novembro. O campeão da 
Copinha garante vaga na Copa do 
Brasil 2017. O Luverdense já tem 
presença assegurada no torneio 
nacional e entrou na disputa para 
movimentar a base. 

O primeiro tempo foi de 
muita polêmica com o primeiro 
gol marcado pelo Cuiabá. O 
lateral Hudson cobrou lateral na 
área e a bola teria entrado sem 
ninguém tocar nela antes. 
Quando ela já estaria passado a 

linha, Douglas chutou e balançou 
a rede. 

O s  j o g a d o r e s  d o  
Luverdense reclamaram muito 
com o árbitro Rafael Odilio dos 
Santos, mas tanto ele quanto a 
auxi l iar  Fernanda Kruger  
confirmaram o gol. A bola teria 
tocado em Cleberson antes de 
entrar. No lance seguinte, o 
Verdão do Norte chegou a 
empatar, mas a arbitragem 
marcou impedimento. 

O  s e g u n d o  g o l  d o  
Dourado veio novamente com 

time principal feminino do Brasil. 
Ela será apresentada na próxima 
quinta-feira, na sede da CBF. 

A escolha coloca a 
seleção feminina em um novo 
momento de transição até mesmo 
em seu comando abaixo da 
presidência da CBF em relação 
ao comando do departamento da 
modalidade. 

Marco Aurélio Cunha, 
por exemplo, que assumiu como 
diretor executivo de futebol do 
São Paulo em setembro, ainda 
estuda se retorna ao posto mesmo 
tendo sido no início um 
afastamento temporário.

adão não é mais o técnico Vda seleção brasileira 
feminina. A escolha e 

decisão foram diretamente feitas 
pelo presidente CBF, que tem a 
ideia de seguir a tendência da Fifa 
e colocar um nome feminino no 
comando ,  a s s im  como  a  
Federação Internacional de 
Futebol tem feito. 
 Por isso, Emily assume 
como  t r e inadora .  Ou t ros  
integrantes da comissão técnica 
também saem junto com o 
técnico.

Ela comandou o São José 
na decisão da Copa do Brasil, que 

acabou sendo vencida pelo 
Audax. O Vadão foi comunicado 
através de um telefonema no final 
da manhã logo depois da técnica 
se reunir na entidade com Marco 
Polo del Nero. 

A situação já era estudada 
desde o final da Olimpíada, e 
Vadão estava "sob análise" do 
comandante máximo da entidade. 
Nesta terça, Del Nero definiu a 
ocupante do novo cargo tão logo 
acertou os detalhes com a nova 
comandante.

Emily, que já comandou a 
seleção brasileira sub-17, é a 
primeira treinadora a comandar o 

Globo Esporte

Cuiabá, Luverdense, Sub-21  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

Cuiabá vence Luverdense em jogo
polêmico e avança à final da Copinha

GARANTIDO

O primeiro desafio oficial de Emily será comandar a seleção brasileira no Torneio Internacional de Manaus
NOVO COMANDO

Vadão não é mais técnico da seleção 
brasileira feminina, Emily assume

Emily, já comandou a seleção brasileira sub-17

Foto: WEB
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