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Esotérico
A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos 
movimenta de maneira positiva 
seus projetos profissionais e 
planos de negócios, que devem 

ser colocados em prática depois do dia 20. 
O momento pode envolver uma boa 
notícia, relacionada à sua carreira, que 
chega de repente. Dia bom para 
apresentação de um novo projeto.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de tensão, movimenta de 
maneira positiva seus projetos 
d e  m é d i o  p r a z o ,  

especialmente os que envolvem 
contatos com estrangeiros. O momento é 
ótimo para a prática da meditação e 
qualquer r i tual  que envolva a 
espiritualidade. Sua fé e otimismo 
estarão em alta.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta  de  manei ra  
positiva sua vida emocional 

trazendo oportunidades de soluções e 
uma  e spéc i e  de  l impeza  nos  
sentimentos. O momento é bom para 
reuniões que envolvam acordos e 
negociações, relacionados a uma 
sociedade ou parceria financeira.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
mov imen ta  de  mane i ra  
positiva seus relacionamentos, 

pessoais e profissionais. Uma sociedade 
ou parceria comercial, pode começar a 
ser negociada. Um compromisso social, 
pode trazer uma nova oportunidade de 
trabalho. Você estará em contato 
profundo com suas emoções.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta seu dia de 
maneira positiva. Uma boa 

notícia, relacionada a um novo projeto 
ou um novo emprego, pode chegar a 
qualquer momento. O dia é ótimo para 
começar um novo programa de saúde, 
com exercícios regulares e uma boa 
dieta.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta sua vida social e 
aproxima os amigos. O dia é 

ótimo para divertir-se com os filhos ou 
junto de seu amor. Se estiver só, um 
novo romance pode começar a ser 
desenhado pelo Universo, no entanto, 
sua continuidade não é garantida. Você 
estará mais aberto e acolhedor.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta positivamente sua 
v i d a  d o m é s t i c a  e  o s  

relacionamentos em família. Você estará 
mais fechado, caseiro e em contato com 
seu mundo emocional. Um de seus pais 
pode precisar de sua companhia. O dia 
segue bastante agradável.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta positivamente seu 
dia. Uma reunião de negócios 

ou que envolva um acordo, pode trazer 
um novo estímulo ao seu trabalho. Uma 
viagem pode ser marcada ou realizada, 
p r o m e t e n d o  m o m e n t o s  d e  
tranquilidade e equilíbrio.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta positivamente sua 
vida material e financeira. Um 

pagamento pode ser realizado antes da 
hora ou haver um ganho inesperado 
neste dia, que também é ótimo para 
organizar seu dinheiro, estabelecendo 
limites aos gastos.

A Lua entra em seu signo e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta suas emoções. Você 
estará mais aberto e receptivo, 

emocionalemente mais próximo dos 
seus. O dia segue mais tranquilo, depois 
de um tenspo de angústia e pressão. Dia 
positivo de preparação para algumas 
mudanças que acontecem nos próximos 
dias.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, deixa 
v o c ê  m a i s  f e c h a d o  e  
introspectivo, mais voltado 

para sua vida emocional. Sentimentos 
do passado, devem ser deixados para 
trás. O momento é ótimo para o 
planejamento ou revisão de um novo 
projeto. Pare para meditar e interiorizar-
se.

A Lua entra em Capricórnio e, 
livre de aspectos tensos, 
movimenta positivamente sua 
vida social e aproxima os 

amigos. O dia pode ser socialmente 
bastante agradável. Um convite para 
uma festa ou evento pode chegar a 
qualquer momento. Dia ótimo para 
firmar e assinar um novo contrato.

By Rosane Michels

F e l i z  a n i v e r s á r i o  a  
encantadora Christiane 
Costa Marques Neves que 
c o m p l e t a  m a i s  u m a  
primavera.  Que hoje todos 
os sorrisos se abram para 
você, que seu coração seja 
inundado pela alegria. Que 
Deus continue iluminando 
o seu caminho pela vida 
com muito amor, amizade, 
saúde, sucesso e paz!

Embelezando nossa High Society neste fim de 
semana a gatinha Sarah ao lado do paizão José 
Carlos Menacho. Uma lindeza de caipirinha, 
curtindo os momentos maravilhosos da infância. 
Grande beijo.

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

Marcando mais um gol no placar da vida o radialista 
Luis Garcia a quem enviamos votos de felicidades e 
muitos anos de vida.

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

Rosas multicoloridas a aniversariante Lilian 
Filomena que recebe o carinho especial dos 
fami l iares  e  amigos .  Fe l i c idades  e  
prosperidades.

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

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

*************************
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ó deu Brasil no clássico Scontra os Estados Unidos 
pela semifinal da Liga 

Mundial de vôlei. Na última 
sexta-feira, a equipe comandada 
por Renan Dal Zotto assegurou a 
classificação para a final com 
triunfo por 3 sets a 1, com parciais 
de 25-20, 23-25, 25-20 e 25-19, 
na Arena da Baixada, em 
Curitiba. A equipe espera por 
França ou Canadá, que fazem a 
outra semi às 17h40. 
 Dá para dizer que os 

americanos entregaram boa parte 
do jogo. Foram 38 erros dos 
americanos, contra 19 dos 
brasileiros. Nos acertos, o oposto 
Wallace foi quem mais brilhou, 
com 18, dois a menos que o 
ponteiro americano Taylor 
Sanders. O Brasil, que soma nove 
conquistas da competição, agora 
tentará quebrar um jejum de sete 
anos sem a taça.
 O fator casa ajudou a 
Seleção no início. Com bom 
público e concentração elevada, o 

time desempenhou todos os 
fundamentos  com melhor  
eficiência que os oponentes. 
Wallace foi que mais brilhou. 
 O segundo set foi mais 
desafiador. Os americanos 
acordaram, e os brasileiros até se 
mantiveram na cola no placar. O 
problema era a quantidade de 
erros de saque. 
 O bloqueio verde e 
amarelo deixou a desejar. Era 
difícil segurar o craque Taylor 
Sander, que deu show de 

habilidade. Quando o paredão de 
Lucão apareceu, já era tarde. Mas 
serviu para embalar o grupo. 
 Tanto que, na terceira 
parcial, os donos da casa se 
soltaram e abriram logo 8 a 3. 
 Os erros em excesso 
prejudicaram qualquer tentativa 
de reação. 
 Bruninho brincou com 

jogadas rápidas de Lucão e 
Maurício Souza. 
 A confirmação do sinal de 
evolução do bloqueio brasileiro 
veio no quarto set. 
 O levantador brasileiro 
varreu a quadra. Saques e contra-
ataques fizeram a diferença, e os 
americanos não tiveram gás para 
se levantar. 

Globo Esporte

 onselheiros do São Paulo Cquerem explicações do 
clube e organizam duas 

petições para pedir uma reunião 
extraordinária no Conselho 
Deliberativo (veja a íntegra dos 
pedidos abaixo). Um grupo pede a 
convocação do diretor de futebol, 
Vinicius Pinotti, para esclarecer 
a s s u n t o s  r e l a c i o n a d o s  a o  
departamento, em especial a 
demissão de Rogério Ceni.
 Eles também propõem 
convidar o próprio ídolo e o 
auxiliar Michael Beale para 
discursar sobre o assunto. Essa ala 
de conselheiros diz ter 14 
assinaturas até o momento e 40 
integrantes dispostos a assinar o 
pedido. O grupo "Força São Paulo" 
encabeça essa tentativa. Na última 
quinta, Ceni publicou texto a 
respeito da passagem de sete 
meses como técnico. Outra ala de 
conselheiros faz um pedido mais 
abrangente. 
 O grupo "Tradição",  
coordenado por Newton Luiz 
Ferreira, da oposição do clube, 
lidera a tentativa. Segundo ele, a 
ideia foi do conselheiro Benedito 
de Souza e o requerimento é para 
solicitar informações. 
 Ainda de acordo com 
Newton, candidato à presidência 
na eleição de 2015, mesmo que não 
haja tempo para realização de uma 
reunião extraordinária, o pedido de 
esclarecimento será feito na 
próxima reunião do Conselho, em 

agosto. Até o momento 11 
conselheiros assinaram.
 Esse grupo elenca nove 
itens. Alguns dos pontos são: a 
insatisfação de jogadores que 
pedem para sair do São Paulo, 
como o dinheiro das vendas será 
usado para amortizar a dívida do 
clube e a multa de R$ 5 milhões no 
contrato de Ceni. No caso do ídolo, 
inclusive, questionam o motivo de 
na reunião do dia 26 de junho o 
diretor Pinotti ter garantido a 
continuidade do treinador. Além 
dos temas relacionados ao futebol, 
também há questionamento sobre 
como foram comprovadas a 
competência  dos membros 
independentes do Conselho de 
Administração e dos diretores 
executivos, e quais os valores e os 
critérios usados para definir as 

remunerações do presidente e 
diretores, entre outros.
 De acordo com o estatuto, 
são necessárias 50 assinaturas para 
oficializar o requerimento, algo 
considerado fácil por integrantes 
do órgão tricolor. No entanto, 
nenhum pedido foi entregue até o 
momento, segundo o presidente do 
conselho, Marcelo Abranches 
Pupo Barboza. Ele lembra que 
haverá reunião ordinária em 
agosto, quando os assuntos 
poderão ser debatidos. 
 Mas espera a eventual 
entrega dos pedidos para avaliar os 
temas. Segundo o presidente 
Carlos Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, ao menos metade do 
dinheiro arrecadado com as vendas 
de atletas (R$ 180,8 milhões) será 
usado para amortirzar dívidas.

Globo Esporte

Brasil está na decisão da Liga mundial de volei

Foto: Lance

Brasil vence os Estados Unidos e está 
na decisão da Liga Mundial de vôlei

Seleção se desconcentra apenas no segundo set e espera por França ou Canadá na final

NA FINAL EM CASA

Saída de Ceni, atletas e mais: conselheiros 
do São Paulo cobram diretoria

EXPLICAÇÕES

Rogério Ceni foi demitido na segunda-feira  

Foto: Rubens Chiri
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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. A ENTREGA DOS AVISOS NOS 
ENDEREÇOS ABAIXO MENCIONADOS É EFETUADA PELO CARTÓRIO.
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Cáceres-MT, 07 de julho de 2017.

A Associação Pantaneira dos Artesãos de Cáceres - APAC, Associação Civil 
de Direito Privado sem fins lucrativos, situada a Rua Projetada A, Quadra A, 
nº 284, Bairro Cristo Rei, em Cáceres - Mato Grosso, através de sua 
Presidente, convoca todos os associados adimplentes com suas obrigações 
estatutárias para participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 05 de Agosto de 2017, às 15 horas em primeira convocação, e as 15h 30 
em segunda e última convocação no endereço Rua Projetada A, Quadra A, 
nº 284, Bairro Cristo Rei, a fim de serem deliberados os seguintes itens, 
conforme ordem do dia: a) Eleições para os cargos da Diretoria Executiva. 
O deliberado obrigará a todos os associados, ainda que ausentes ou 
discordantes. Cáceres, 07 de Julho de 2017. Suely Tocantins - Presidente. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

m dos apontamentos feitos Udurante a visita técnica ao 
Pronto Socorro Municipal de 

Cuiabá, nesta quinta (06), pelo 
presidente da Comissão de Saúde da 
Previdência e Assistência Social, da 
Assembleia Legislativa, deputado Dr. 
Leonardo (PSD) é a falta de políticas 
públicas para urgência e emergência, 
bem como na atenção básica.
 Dr.  Leonardo  que  fo i  
presidente da CPI que investigou as 
Organizações Sociais de Saúde (OSS), 
desde a entrega do relatório no ano 
p a s s a d o ,  v e m  d e s t a c a n d o  a  
necessidade de regionalizar e 
interiorizar a saúde pública.
 Para ele, essa falta de logística 
é um dos fatores que sobrecarregam o 
Pronto Socorro da capital. Contudo, 
ele pondera que os atrasos nos 
repassem e a falta de recursos também 
são fatores que contribuem para a 
superlotação.
 Médico por profissão, Dr. 
Leonardo já atou no Programa de 
Saúde da Família (PSF) e outras 

unidades hospitalares, como urgência 
e emergência e em sua época 
acadêmica, fez estágio no próprio 
Pronto Socorro da capital. Segundo o 
parlamentar, existe uma “cultura” 
hospitalocêntrica na população que 
tudo se recorre aos hospitais. E o 
Pronto Socorro de Cuiabá por ter uma 
metodologia de “portas abertas” acaba 
atendendo situações que não são de sua 
finalidade.
 “Primeiro, a população tem 
uma mentalidade hospitalocêntrica. Se 
a pessoa fica doente corre para o 
hospital. Isso causa um aumento 
incontrolado nos serviços. Segundo, o 
Pronto Socorro atende a todos que 
chegam, mesmo que não sejam 
situações de urgência e emergência. 
Então, desde o acidentado até a pessoal 
com mal estar, recorrem ao Pronto 
Socorro. Além do mais, tem os 
pacientes que vem do interior, pois as 
nossas unidades descentralizadas não 
têm estrutura de atendê-los e mandam 
para a capital. Precisamos regionalizar 
e interiorizar, eu venho falando isso 

desde a entrega do relatório da CPI das 
OSS. 
 A distribuição dos hospitais 
regionais beneficiou uma região e 
desfavoreceu várias outras. Há 
regiões, por exemplo, que em uma 
extensão de mais de mil quilômetros, 
não tem nenhum hospital. Em 
compensação, há outra com quatro 
unidades. Não que essa região não 
mereça, mas temos que rever essa 
logística de distribuição para não 
penalizar a população de outras 
regiões. Precisamos de políticas 
públicas para a urgência e emergência 
e investir nos hospitais de pequeno 
por te ,  na  ass i s tênc ia  bás ica ,  
fortalecendo o interior e dessa forma 
não precisaríamos sobrecarregar o 
Pronto Socorro”, destacou Dr. 
Leonardo.Atualmente, o PSMC tem 
uma capacidade instalada de 248 leitos 
e capacidade operacional é de 328 
leitos. Porém, diariamente, uma média 
de 100 pessoas recebe atendimento 
emergenc ia l  fo ra  dos  l e i tos ,  
acomodadas em cadeiras ou macas 
hospitalares.
 Esta é a segunda visita técnica 
da Comissão de Saúde da Assembleia. 
A primeira foi no Hospital de Atenção 
Psicossocial Adauto Botelho, aonde 
após a visita dos parlamentares e o 
relatório técnico apontando os 
problemas e propondo soluções, o 
governo do estado iniciou a reforma da 
unidade. “Este é o trabalho da 
Comissão, conhecer 'in loco' os 
problemas, apontar as falhas e propor 
medidas que contribuam para a 
melhoria. E assim faremos em todas as 
unidades hospitalares que a Comissão 
passar”, ressaltou.
 Segundo o presidente, o 
cronograma será definido em conjunto 
com os demais deputados membros da 
Comissão ,  de  acordo  com a  
necessidade. Após encerrar a capital, a 
Comissão fará as visitas técnicas no 
interior.

LOGÍSTICA

Comissão aponta que falta de políticas públicas e
regionalização são problemas que sufocam a capital
Lis Ramalho

Dr. Leonardo afirma que falta de logística é um dos fatores que sobrecarregam o Pronto Socorro da capital

Foto: Helder Faria/ALMT

Cáceres-MT, 08 e 09 de julho de 2017
05

www.jornalcorreiocacerense.com.br

A ocorrência mais recente foi no dia 05 
de maio, e contou com a ajuda do faro da 
cadela Mel, da raça Pastor Belga 
Malinois. A Polícia Federal de Cáceres 
solicitou apoio do Canilfron para 
realizar busca em um veículo Blazer, 
que havia sido apreendido com suspeita 
de armazenamento de droga.
 Durante a busca no interior do 
veículo, Mel mudou o comportamento, 
indicando o esconderijo de 11 tabletes 
de pasta base de cocaína. A droga estava 
distribuída nos dois para-lamas 
dianteiros do carro.
 “Temos observado que o canil é 
uma ferramenta importante de auxílio às 
forças de segurança pública e traz 
grandes resultados”, avaliou o gerente 
administrativo do Canilfron, 3º sargento 
PM Moracir da Silva Figueiredo.

 O apoio a ocorrências e 
operações não se limita apenas ao 
policiamento na região de fronteira. 
Frequentemente, os cães têm sido 
solicitados por delegacias de outros 
municípios de Mato Grosso, como 
Paranaíta, Colíder, Barra do Bugres e 
Comodoro.
 Para a delegada regional da 
Polícia Civil de Cáceres, Cinthia Gomes 
da Rocha Cupido, os cães são 
imprescindíveis, principalmente quando 
é necessário cumprir mandados de busca 
e apreensão de drogas na região. 
“Também existe um auxílio dos animais 
quando encontramos veículos com 
r e s q u í c i o  o u  s u s p e i t a  d e  t e r  
entorpecentes. Esses carros são levados 
até o canil, para que os cães possam 
farejar e detectar se existe droga ou não”, 

declarou a delegada.
 O inspetor chefe da 3ª 
delegacia da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) de Cáceres, Lucinei Buss, 
destacou a integração constante na 
região de fronteira, em razão do combate 
incessante das polícias ao narcotráfico e 
ao roubo e furto de veículos. Nesse 
sentido, o inspetor acredita que o 
emprego dos cães facilita o trabalho do 
policial na identificação do local exato 
do armazenamento do entorpecente e 
também na abordagem mais detalhada 
de um veículo.
 “Encaminhamos o veículo para 
o canil ou é solicitada a presença de uma 
equipe do canil integrado até a 
fiscalização da PRF, para que se possa 
chegar com exatidão ao local de 
armazenamento do ilícito”, disse o 

inspetor.
Atuação - O Canilfron conta com 11 
cães, sendo cinco da raça pastor belga 
malinois e seis da raça labrador. Os 
a n i m a i s  r e c e b e m  c u i d a d o s  e  
treinamentos dos 10 profissionais da 
segurança pública que integram a equipe 
do canil. São quatro policiais militares 
do Grupo Especial de Segurança na 
Fronteira (Gefron), dois policiais 
militares do Comando Regional 6, dois 
policiais civis da Delegacia Regional de 
Cáceres e dois bombeiros militares.
 Os cães são adestrados para 
farejar substâncias entorpecentes, busca 
e resgate de pessoas desaparecidas e 
vítimas de afogamento, guarda e 
proteção e busca e captura de 
criminosos. Na modalidade de busca e 
resgate, o cão entra na mata para 
encontrar pessoas perdidas, localizar 
vítimas de escombros e resgatar vítimas 
de afogamento. No faro de substância 
entorpecente, o cão é treinado para 
encontrar drogas enterradas ou 
escondidas. “Já na ação de busca e 
captura, temos os cães de ataque, que 
entram na mata à procura de um 
indivíduo que esteja fugindo das 
autoridades. Após comando do policial, 
o animal encontra essa pessoa e ataca, 
até que os militares se aproximem para 
efetuar a prisão do criminoso”, explicou 
um dos integrantes do canil, 2º sargento 
bombeiro Dirlei Correia Medeiros.
 A l é m  d o  a d e s t r a m e n t o  
convencional, os profissionais do canil 
também realizam, frequentemente, 
atividades aquáticas com os cães, como 
f o r m a  d e  c o m p l e m e n t a r  o s  
treinamentos. “A natação potencializa as 
narinas dos cães de faro. Quanto mais 

tempo eles conseguirem ficar de boca 
fechada dentro da água, mais aguçado 
ficará o faro no momento da ação 
policial”, explicou a investigadora de 
polícia civil e integrante do canil, 
Vanessa Miranda de Paula.
 Os cães de resgate e de ataque 
também são beneficiados com as 
atividades na água. “Com o cão de 
resgate fazemos algumas atividades de 
salvamento na água. Já com os cães de 
ataque, nós potencializamos a força, 
pois a água cria uma resistência em todo 
o movimento do animal”, disse.
Sobre o Canil - O Canil Integrado de 
Fronteira faz parte da visão estratégica 
da Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp) como uma ferramenta 
essencial nas ações de policiamento na 
fronteira.
 A unidade foi criada com o 
objetivo de auxiliar as instituições de 
Segurança Pública que atuam na região 
de fronteira nas operações contra o 
narcotráfico, busca de pessoas e também 
salvamento.
 Inaugurado em novembro de 
2013, no município de Cáceres, o local 
tem capacidade para 20 cães. Também 
fazem parte do canil toda a estrutura e 
cães do antigo canil da Delegacia 
Especia l izada  de  Repressão  à  
Entorpecente (DRE) de Cuiabá.  A 
Segurança Pública dispõe ainda de mais 
dois canis em Mato Grosso: um do 
Batalhão de Operações Especiais 
(Bope), onde os cães são usados como 
auxiliares em operações envolvendo 
explosivos; e o canil do Corpo de 
Bombeiros ,  onde os  cães  são  
empregados para resgate, busca e 
salvamento.

 Secre ta r i a  de  Ciênc ia ,  ATecnologia e Inovação (Secitec) 
abriu nesta sexta-feira, 7, as 

inscrições das 1,2 mil vagas para o MT 
Enem 2017. Compromisso com 
assumido com a educação, o curso 
intensivo preparatório para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM) e 
vestibulares, é destinado a alunos de 
baixa renda familiar e que estejam 
cursando o terceiro ano do ensino médio 
em escolas públicas. As aulas começam 
no dia 18 de julho e encerram no dia 04 
de novembro, véspera do Enem 2017. 

Os candidatos têm até a próxima quinta-
feira, 13 de julho, para inscrever-se pelo 
s i t e  d a  S e c r e t a r i a  -  
www.secitec.mt.gov.br. 
 O curso, que tem vagas 
limitadas, terá 8 polos presenciais - em 
Cuiabá e Várzea Grande, além da versão 
on-line - que atenderá os estudantes do 
interior. "Serão 6 turmas em Cuiabá, 
duas em Várzea Grande e um acesso à 
distância que suprirá a demanda de todos 
os municípios. Um compromisso 
assumido pelo Governo do Estado e que 
chega para os alunos de todos os cantos 

de Mato Grosso", destaca o secretário de 
Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Domingos Sávio Parreira.  O 
processo de inscrição é composto por 
duas etapas. Uma de dados pessoais e 
socioeconômicos, e outra em que os 
alunos responderão 15 questões da 
prova seletiva.
 O resultado da seleção será 
divulgado no site da Secretaria no dia 
15/07, às 20h. O material didático é 
gratuito e será distribuído no primeiro 
d i a  d e  a u l a  a o s  a l u n o s .  
Durante as aulas serão revisados os 
conteúdos do Exame, além de resumos e 
dicas para ampliação do conhecimento. 
Para o superintendente de Estado de 
Educação Profissional e Superior, Joaci 
Silva, o foco do MT Enem 2017 está na 
qualidade. "Quem se inscrever poderá 
contar com um curso focado na 
competitividade e na preparação para 
aprovações. Material gráfico, o método 
e os professores são selecionados para 
t r aba lha r  com in t ens idade  os  
resultados", afirma Joaci. 
 Para os polos presenciais os 
alunos poderão escolher entre Centro, 
Coxipó e Grande CPA, para Cuiabá, e 
Cristo Rei e Centro, para Várzea 
Grande. Segundo Magnum Silva, 
diretor de gestão da Rede Ceteps, que é a 
responsável pela execução curso 
intensivo, algumas regiões poderão ter 
mais de uma turma. 
 Confira o link das inscrições - 
http://www.secitec.mt.gov.br/mt-enem-
2017 / insc r i coes -pa ra -mt -enem-
2017/163591.

s desembargadores da Primeira OCâmara Criminal do Estado de 
Mato Grosso converteram a 

pena de prisão preventiva em prisão 
domiciliar de uma mulher que foi 
flagrada levando 81 gramas de 
maconha, em suas partes intimas, para 
um detento no Centro de Detenção 
Provisória de Pontes e Lacerda. A 
decisão levou em conta que a jovem de 
18 anos é mãe solteira, possui moradia 
fixa, sem antecedentes criminais e é 
estudante da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA).
 Segundo o voto do relator, 
desembargador Marcos Machado, a 
necessidade da segregação cautelar se 
encontra fundamentada na garantia da 

ordem pública. “Porém torna-se cabível 
a substituição do cárcere pela prisão 
domiciliar, nos termos do Estatuto da 
Primeira Infância, conjugado com os 
vetores constitucionais que impõem ao 
Estado a proteção da família e a 
colocação de crianças a salvo de toda 
forma de opressão, ressalvando, ainda, 
que a paciente é detentora de condições 
pessoais favoráveis”, ponderou.
  O caso aconteceu no início 
deste ano quando a jovem foi flagrada 
com a droga escondida em sua genital, 
no Centro de Detenção Provisória de 
Pontes e Lacerda. A defesa da acusada 
ingressou com um pedido de habeas 
corpus, solicitando que a prisão não 
estaria fundamentada em pressupostos 

da custódia cautelar; ou em caso de 
eventual sentença condenatória que 
fossem reconhecidas as atenuantes da 
confissão espontânea, menoridade 
relativa e tráfico privilegiado e com isto 
a segregação seria no semiaberto. 
 Por fim, que a “prisão cautelar 
fosse convertida em domiciliar - por se 
tratar de mãe de uma criança de 2 anos de 
idade, primária, estudante, ter endereço 
certo e família constituída”.
  O desembargador Marcos 
Machado deferiu em parte o pedido e 
HC e converteu a pena em prisão 
domiciliar. 
 N o  m é r i t o  o s  d e m a i s  
desembargadores acolheram a tese do 
relator e ratificaram a decisão.

CANILFRON

Cães contribuem para apreensão
de 600 kg de droga na fronteira

Lidiana Cuiabano/Sesp-MT 

Para a delegada regional da Polícia Civil de Cáceres, Cinthia Gomes da Rocha Cupido, os cães são imprescindíveis, 
principalmente quando é necessário cumprir mandados de busca e apreensão de drogas na região

O Canilfron conta com 11 cães, sendo cinco da raça pastor belga malinois e seis da raça labrador
 
 

Foto: Canil de Fronteira

MT ENEM 2017

Secitec abre 1.200 vagas gratuitas em
para curso preparatório para o Enem

Maria Helena Manhaes/Secitec

POLÍCIA

Inscrições para o MT Enem vão até o dia 13/07
 

Mãe flagrada com droga em Pontes
e Lacerda terá prisão domiciliar

Ulisses Lalio

Foto: Maria Anffe/Gcom-MT
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entre as três instituições poderá 
resultar em melhorias para o 
desenvolvimento da Ciência, da 
Tecnologia e da Educação 
Superior no Estado de Mato 
Grosso.
 A proposta do evento é a 
divulgação, ao final, de uma carta 
pública em que serão colocadas 
como as três universidades 
contribuem com o estado a partir 
das necessidades regionais. 
 O IFMT será o próximo a 
sediar o encontro em 2018, mas 
até lá, grupos de trabalhos 

 A história da Medicina é pautada por descobertas e mudanças 
que delineiam a prática dessa ciência, que tanto nos fascina e que 
proporciona um desenvolvimento inequívoco e constante da 
sociedade.
Vejamos a expectativa de vida de 100 anos atrás e de agora, passando 
de 50 anos para quase 80 anos e com grande salto de qualidade!
 Nesse sentido, em minha especialidade, alguns fatores 
modificaram a Ginecologia nos últimos 25 anos: Exames de Imagem 
(ultrassonografia e Ressonância Magnética), Cirurgia Minimamente 
Invasiva (laparoscopia e Histeroscopia) e o avanço tecnológico na 
Indústria Farmacêutica (hormônios Bioidênticos, Implantes 
Hormonais e etc).
 Então vamos ao tema desse artigo que é a Endometriose, uma 
doença caracterizada pelo crescimento do endométrio, camada interna 
de revestimento do útero, fora de cavidade uterina, podendo atingir 
vários órgãos do corpo tais como ovário, trompas de falópio, intestino, 
bexiga e etc.
 Ainda não se tem uma teoria que explique claramente por que 
algumas mulheres desenvolvem a doença e outras não, mas dentre as 
poucas certezas que temos, é que algumas mulheres quando 
menstruam, uma parte do sangramento sai pela vagina e outra parte cai 
na cavidade abdominal pelas trompas e devido essa menstruação 
retrógrada ocorre os implantes de endométrio fora da cavidade uterina. 
Também acredita-se que tenham fatores relacionados ao sistema 
imunológico já que não é incomum a paciente de endometriose ter 
outras doenças de cunha imunológico associado.
 Essa é uma doença de altíssima prevalência podendo acometer 
aproximadamente 14% da população de mulheres em idade fértil e 
40% das mulheres com história de dor pélvica no período menstrual, 
podendo chegar a 7.000.000 de mulheres jovens no Brasil.
 A sintomatologia da mulher com endometriose é caracterizada 
primordialmente pela presença de dores tipo cólica, diarreia ou 
constipação intestinal, dores para urinar e aumento do fluxo no período 
menstrual, dores nas relações sexuais e/ou infertilidade. A associação 
desses sintomas a outras patologias como depressão, transtorno de 
ansiedade, fibromialgia e outros também bastante comum.
 Devido as individualidades de cada caso o diagnóstico de 
Endometriose pode demorar até 8 anos para ser realizado, diagnostico 
esse que se inicia com a realização de uma consulta com coleta de todo 
o histórico menstrual e sintomatológico da paciente associado a um 
exame físico ginecológico dirigido e minucioso com posterior 
realização de exames de imagem sendo os melhores a ultrassonografia 
com preparo intestinal e/ou Ressonância Magnética de Pelve, mas o 
diagnostico definitivo só é dado através de exame anatomopatológico 
de biópsia realizada em procedimento de Videolaparoscopia 
Diagnóstica.
 O tratamento da endometriose consiste basicamente em 
proporcionar a melhoria de qualidade de vida da paciente levando em 
consideração suas experiências, expectativas e desejos. Dentro dessa 
visão podemos oferecer dois tipos de conduta a clinica que consiste 
essencialmente no bloqueia da proliferação endometrial alcançado 
com mediações tais como anticoncepcionais hormonais orais e 
injetáveis, pílulas de progestágenos isolados, análogos de GNRH e 
Implantes Hormonais. E a cirúrgica que consiste na retirada de focos 
de endometriose fora da cavidade uterina.
 
Por: Dr.  Laerte Basso - Ginecologista pós graduado em endometriose 
pelo Hospital Sírio Libanês de São Paulo e especialista em Implantes 
Hormonais

e s t o r e s  d a s  t r ê s Ginstituições públicas de 
ensino superior de Mato 

Grosso estiveram reunidos nesta 
sexta-feira (07) em Cuiabá para 
definir ações colaborativas que 
visem o desenvolvimento do 
Estado.  Esse  é  o  segundo 
encontro do Fórum Permanente 
das Instituições Públicas de 
Ensino Superior.
 A reitora da Unemat, 
professora Ana Di Renzo, que 
sediou o primeiro encontro em 
2015, ressalta a necessidade das 
universidades públicas atuarem 
de forma conjunta, unindo 
esforços e expertises para que a 
p o p u l a ç ã o  s e j a  a  m a i o r 
beneficiada. 
 “Nesse sentido as três 
universidades podem contribuir 
de  fo rma s ign i f i ca t iva  na 
proposição de políticas públicas 
estratégicas, definir pesquisas e 
atuações conjuntas tanto no 
ensino, como na extensão como 
na pesquisa”, afirma.
 O reitor do Instituto 
Federal de Mato Grosso, Willian 
de Paula, lembrou que a união das 
três universidades trará inúmeros 
benefícios para a comunidade, 
uma vez que as instituições 
poderão se unir e agregar os 

quadros de pessoal altamente 
qualificado, os programas de pós-
graduação e as pesquisas que já 
são desenvolvidas, às vezes de 
forma isolada e que podem se unir 
e atuar de forma conjunta sem 
sobreposição das atuações.
 A reitora da Universidade 
F e d e r a l  d e  M a t o  G r o s s o 
(UFMT),professora Myrian 
T h e r e z a  d e  M o u r a  S e r r a ,  
agradeceu a oportunidade de 
sediar o segundo encontro do 
Fórum Permanente e destacou o 
quanto a gestão compartilhada 

formados a partir das temáticas: 
Ensino, 
 Pesquisa, Extensão e 
Re l ações  In s t i t uc iona i s  e 
Internacionais  estarão atuando e 
t r a b a l h a n d o  p a r a  q u e  o s 
resultados dessa cooperação 
mútua sejam apresentados no 

terceiro encontro.
 Além dos três reitores, 
pró-reitores,  assessores de 
comunicação ,  de  re lações 
institucionais e internacionais e 
de inovação participam do 
encont ro  e  dos  grupos  de 
trabalho. 

ENDOMETRIOSE

DESENVOLVIMENTO

Universidades públicas de Mato
Grosso buscam atuações colaborativas
Lygia Lima/Assessoria Unemat

A reitora da Unemat, professora Ana Di Renzo, que sediou o primeiro encontro em 2015, ressalta a necessidade das universidades 
públicas atuarem de forma conjunta, unindo esforços e expertises para que a população seja a maior beneficiada

 
Foto: Moisés Bandeira/Assessoria Unemat

Reunião entre reitorias de universidades pública defini ações colaborativas que visem o desenvolvimento do Estado

Edilene  Sousa; Edileusa dos Reis 
Cadidé; Eraídes Braseileiro Dias 
Araújo; Juliana  Maia; Jaira da 
Borracharia  Souza; Juliany A. Oliveira; 
Leidaiane  Nóbrega; Luciana Artiaga ; 

Maria Oliveira; Mary Souza; Marta 
Rodrigues dos Santos; Nágila  Costa; 
Paulo Mateus de Moraes; Suellen 
Neves.
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 áceres  realiza neste domingo C(09) a votação para escolha de 
membro do Conselho Tutelar 

para o quadriênio 2017/2020. 
 A eleição organizada pelo 
Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, acontece na 
sede da Unemat no Bairro da Cavalhada.
 Poderão votar todos os 
eleitores com mais de 16 anos, com 
título de eleitor e domicílio eleitoral no 
município. Basta levar ao local de 
votação um documento de identificação 
com foto e o título de eleitor. A votação 
acontece  das 8h as  17 horas.
 Com salário de R$ 2.327,00, o 
conselheiro tem a missão de zelar pelos 
direitos das crianças e adolescentes e 
precisam atuar tanto em situações de 
direitos ameaçados ou violados, como 
na fiscalização de entidades que 
trabalham com a infância.
 De acordo com Raul Camilo, 
presidente do Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente,  
essa eleição surpreendeu pelo número 
de candidatos inscritos. 
 Ela  será  disputada por 20 
candidatos que preencheram todos os 
requisitos prescritos pela lei federal e 
municipal que é:  ter idade superior há 
21 anos, ser residente no município, ter 
idoneidade moral,  ter nível superior e 
apresentar algum trabalho desenvolvido  
com criança e adolescente há pelo 
menos 2 anos.
 Segundo Raul, o resultado será 
apurado logo após termine a votação. A 
posse está marcada para o dia 31 de 
Julho com mandato até 05 de janeiro de 
2020.
Vinte candidatos disputam a eleição. 
Confira: Andrelina Magaly; Anny  
Moreira ; Antônio Carlos ; Any Marcia ; 
Claudio Caetano; Diego Silva Redez; 

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

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

Aprendizagem, Valdinei Arruda, em 
parceria  com a Secretaria de Ação 
Social de Cáceres, realizou esta 
s e m a n a  e n c o n t r o  c o m  
representantes de diversas empresas 
da cidade, com objetivo de firmar 
parceira, para inclusão de jovens 
acompanhados pelos serviços da 
Política de Assistência  Social (Cras 
e Creas ) no mundo do trabalho, via 
Sine.
 A s  d i s c u s s õ e s  s e  
estenderam com o Procurador 
Federal, Feliepe Mascarelli, visando 
ampliar a eficácia da aplicação e 
implementação das políticas 
públicas e socias, principalmente 
pela inclusão produtiva.

 Ministério do Trabalho,  Op o r  m e i o  d a  
Superintendência Regional 

do Trabalho e Emprego em Mato 
Grosso,  através  do auditor-fiscal e 
c o o r d e n a d o r  n a c i o n a l  d e  

“Foi uma experiência muito impactante 
na minha vida profissional perceber que 
no Pantanal uma comunidade vivia sem 
acesso a água, e com esse projeto 
pudemos promover muitos avanços.” 
Foi assim que o engenheiro agrônomo 
do Incra e mestre em Agricultura 
Tropical Samir Curi definiu o trabalho 
de pesquisa e extensão realizados no 
assentamento Laranjeiras, em Cáceres e 
que resultou na edição do livro 
“Escassez hídrica e restauração 
ecológica do Pantanal: Recuperação das 
nascentes e fragmentos de mata ciliar do 
córrego no Assentamento Laranjeira I e 
mobilização para conservação dos 
recursos hídricos no Pantanal mato-
grossense”, lançado nesta quinta-feira 
(06) durante o 1º Seminário sobre a 
consolidação do Instituto Nacional de 
Pesquisa do Pantanal (INPP) em 
Cuiabá.
 O livro organizado pelos 
professores Solange Ikeda Castrillon 
(doutora em Ecologia), Alessandra 
Aparecida Elizania Morini Lopes 
(mestre em Ecologia) e João Ivo Puhl 
(doutor em História da América) da 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat) e pelo professor Fernando 
Ferreira de Morais (doutor em Biologia 
Vegetal) da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia.
 O livro foi escrito a muitas 
mãos, como explica a organizadora da 
obra, Solange Ikeda. Ela lembrou que 
muitos alunos de graduação e de pós-
graduação se envolveram durante cinco 
anos no projeto de buscava recuperar as 
nascentes que estavam secando no 
assentamento e que vinha dificultando o 
acesso a água por parte da comunidade.
 “O projeto começou em 2010, 
quando a Dona Maria, nos disse que a 
mata chama chuva e que quando tinha 
mais mata tinha mais chuva. Esse foi o 
ponto de partida para que muitas pessoas 
se juntassem em um projeto de 
restauração em que a comunidade e a 
academia se envolveram mutuamente. 
 Além disso,  temos que 
agradecer aos parceiros, ao Ministério 
do Meio Ambiente que financiou a 
pesquisa durante cinco anos, ao Museu 
Emílio Goeldi e o INPP que financiaram 
a produção do livro, ao Ministério 
Público Estadual que viabilizou as 
madeiras de aroeira para cercarmos as 
áreas e a editora Carline Caniato que fez 
a editoração dessa obra”, ressaltou a 

professora Solange.
 O livro conta com 224 páginas 
e 15 capítulos está estrutura em quatro 
partes: dimensões humanas, aspectos 
físicos, aspectos biológicos e plano de 
desenvolvimento e práticas.
 O biólogo José Aparecido 
Macedo, que contribuiu no plantio das 
mudas no Assentamento Laranjeiras e 
participa da obra afirmou que o trabalho 
desenvolvido no projeto já vem dando 
resultados. “Hoje já temos mudas com 
mais de dois metros, e também está 
aumentando as águas dos córregos, 
então fico muito feliz de ter participado 
desse projeto”.
 O professor do Instituto 
Federal de Mato Grosso, José Ricardo 
Castrillon Fernandez, doutor em 
Ecologia e Recursos Naturais, lembrou 
que o resultado desse livro o deixa muito 
esperançoso, uma vez que a comunidade 
esta aguardando essa obra coletiva.  O 
promotor e geólogo André Luis de 
Almeia, que também é um dos autores 
do livro, lembrou o papel dos órgãos 
financiadores no desenvolvimento de 
pesquisas como essa, que frutificou.   
 Para egresso da Unemat, Ítalo 
Duarte, que desenvolveu seu trabalho de 
conclusão de curso no Assentamento 
Laranjeiras a experiência de participar 
do projeto e se envolver com a 
comunidade não tem explicação. “Foi 
muito gratificante e importante na 
minha vida profissional”.  A acadêmica 
da Unemat, Brena Cortelete, que foi 
bolsista de iniciação cientifica no 
projeto e também assina um capítulo do 
livro, ela se mudou para Cáceres a fim de 
fazer biologia e se envolver na pesquisa 
só lhe trouxe resultados positivos.
 O mestrando em Ciências 
Ambientais da Unemat, Breno Dias 
Vitorino, falou um pouco como sua 
pesquisa com a avifauna pode contribuir 
com a recuperação das nascentes e 
Margarida Marchetto, que é professora 
da UFMT e doutora em Engenharia 
Sanitária o projeto possibilitou uma 
experiência única, que foi levar água a 
duas escolas rurais que não tinham 
acesso. “A gente quando pensa em água, 
pensa na cidade e se esquece das 
comunidades rurais ainda mais quando 
essa comunidade está no Pantanal”, 
ressaltou. A obra foi financiada com 
recursos públicos e será distribuída 
gratuitamente para universidades, 
bibliotecas e centros de pesquisas.

Assessoria

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Parceria entre MPT e Ação Social visa inserir
jovens no mercado de trabalho em Cáceres

VOTAÇÃO

Vinte candidatos concorrem  neste domingo
a eleição para  Conselho Tutelar em Cáceres
Da Redação

De acordo com Raul Camilo, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,  essa eleição surpreendeu pelo número de candidatos inscritos
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RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA

Pesquisadores narram em livro
a escassez hídrica do Pantanal

Lygia Lima

BOLAS BRANCAS

Para a equipe do programa Entre Laços e Abraços coordenada pelo 
médico Dr. Eduardo Marques do Centro de Oncologia de Cáceres, 
que fazem um trabalho de prevenção de maneira humanizada e 
digno de aplausos. No sábado passado realizaram 282 
atendimentos em Nova Lacerda, sendo 119 exames preventivos de 
próstata, 25 avaliação de câncer de mama, 44 de colo uterino, 47 
de câncer de pele, 19 cirurgias ambulatorial e 28 avaliações 
oncológicas, onde 20 casos foram encaminhados para 
investigação diagnostica. Além dos atendimentos Dr. Eduardo 
ministrou palestra de orientação sobre prevenção, diagnóstico e 
tratamento do câncer enfatizando a importância do diagnóstico 
precoce.

BOLAS PRETAS

É endereçada aos pescadores que não respeitam o meio ambiente e 
realizam a pesca predatória.  Segundo dados preliminares a equipe 
de fiscalização da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - Sema 
em parceria com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, 
apreenderam de janeiro a junho 2,4 toneladas de pescado irregular. 
Durante todo o ano de 2016 foram apreendidas 3,6 toneladas de 
pescado irregular no Estado.  O valor de multas supera R$ 671 mil, 
número 47% maior que a quantidade aplicada em todo o ano de 
2016, que chegou a R$ 456 mil. Embora esteja fora do período de 
defeso da piracema, a Lei Estadual nº 9.096/2009 impõe regras aos 
pescadores, como a proibição de determinados apetrechos de 
pesca. Além disso, exige-se a licença para pescar (carteirinha de 
amador ou profissional). O pescador pode capturar e transportar 
até 5 kg e um exemplar, independente de peso. Já os pescadores 
profissionais têm o limite de 125 kg de pescado por semana.

BOLAS BRANCAS

Vai para os moradores da Praça da Cavalhada que estão 
organizando para terça-feira o Arraia Julino da Feirinha 
Gastronômica. A festança promete apresentação de quadrilhas, 
festival de prêmios, música ao vivo com o cantor Jobel e Gugu dos 
teclados e Swing do Forró. Sem deixar de falar nas guloseimas 
servidas durante a feira. Fica a dica.....Tá imperdível.

BOLAS PRETAS

Para a falta de iluminação em vários postes no centro e nos bairros 
em Cáceres. A exemplo o da Rua da Tapagem e Rua Coronel Ponce 
que já estão completando mesversário de 5 meses. Mas a cobrança 
na conta de luz, essa chega todos os meses sem sombras de 
dúvidas. Atenção prefeitura, vamos colocar o povo da manutenção 
para resolver de uma vez por todas esse problema enfrentado pela 
população. Seria muito bom que a equipe responsável pela 
manutenção fizesse rondas pela cidade no período noturno para 
detectar os postes que estão com lâmpadas queimadas. Afinal o 
povo paga muito bem por esse serviço. Recado Dado...

Não deixemos que a paralisia tome conta 
de nós, mas que a graça de Deus nos 
levante e coloque de pé
“Coragem, filho, os teus pecados estão 
perdoados!” (Mateus 9,2).
A graça que estamos contemplando, no 
Evangelho de hoje, é justamente de um 
paralítico que está prostrado em cima da 
cama, e homens estão levando-o para ser 
curado por Jesus.
 Veja a fé, o empenho e a 
generosidade daqueles homens! Eles 
estão vendo que o paralítico não pode 
chegar até Jesus; ele até desejava, mas 
como, na sua paralisia, poderia chegar 
até o Senhor? Aqueles homens não 
podiam curá-lo, por isso levaram-no até 
Jesus. A graça é justamente essa: 
“Coragem, ânimo, fé e confiança, 
porque os seus pecados estão 
perdoados”, diz Jesus ao paralítico.
 Qual é a ligação da paralisia que 
esse homem tem e os pecados que ele 
possa ter cometido? Não há nada que 
paralise mais nossa vida do que nossos 
pecados, porque eles paralisam nossa 
alma, nosso coração e visão. Os pecados 
tornam a nossa visão torpe, distorcida, 
errada; então, enxergamos errado e 
vamos nos paralisando por dentro e 
também paralisando a vida de quem está 
ao nosso lado.
 Uma casa pode estar toda 
paralisada, mas nada vai para a frente 
quando essa casa está regida pelos 
pecados. O pecado é, de fato, a grande 
paralisia da humanidade.
 Os homens se compadeceram 
desse homem paralítico, viu que a sua 
vida não andava para frente, que a sua 
vida não se movia, estava, de fato, 
imobilizada, travada, mas quiseram vê-
lo ir à  frente, por isso levaram-no até 
Jesus. Precisamos fazer isso também, 
precisamos levar nossa vida até Jesus. 
No entanto, às vezes, a paralisia é tão 
grande, estamos tão imobilizados ou são 
nossos amigos que estão com a vida 
paralisada. Levemos, então, nossa vida 
até Jesus, mas O levemos também ao 
outro.
 Não devemos ficar acusando, 
mas ajudar, ser uma mão amiga, ser a 
mão de Deus, socorro do Senhor. 
Precisamos permitir que Ele arranque de 
nós aquilo que paralisa nossas relações. 
A nossa própria vida humana está tão 
corrompida, atravancada por essa 
síndrome terrível do pecado, que só a 
graça de Deus pode nos levantar.
 Não fiquemos paralisados, não 
deixemos que a paralisia tome conta de 
nós, mas que a graça de Deus nos levante 
e nos coloque de pé, porque Ele nos quer 
mais do que vivos, Ele nos quer curados 
e libertos.
Deus abençoe você!
 
Sacerdote da Comunidade Canção 
Nova, jornalista e colaborador do Portal 
Canção 
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 Sendo a iluminação pública um 
direito indispensável para que o cidadão 
tenha mais qualidade de vida, e que o 
mesmo paga mensalmente em sua conta 
de energia a taxa de iluminação pública, 
fica a indagação porque o serviço não 
funciona satisfatoriamente, uma vez que 
pela cidade vemos inúmeros postes com 
lâmpadas queimadas.
 A iluminação pública é essencial 
à qualidade de vida nos centros urbanos e 
à tranquilidade dos cidadãos, pois além 
de estar diretamente ligada à segurança 
públ ica  no t ráfego,  previne  a  
c r iminal idade  poss ib i l i tando a  
ampliação do monitoramento eletrônico 
em áreas de risco e violência, embeleza 
as áreas urbanas, destaca e valoriza 
monumentos, prédios e paisagens e 
permite um melhor aproveitamento das 
áreas de lazer. 
 A melhora da qualidade dos 
sistemas de iluminação pública traduz-se 
em melhor imagem da cidade, 
favorecendo o turismo, o comércio e o 
lazer noturno, ampliando a cultura do 
uso eficiente e racional da energia 
elétrica, contribuindo assim, para o 
desenvolvimento social e econômico da 
população.
 De acordo com dados da 
Eletrobrás, a iluminação pública no 
Brasil corresponde a aproximadamente 
4,5% da demanda nacional e a 3,4% do 
consumo total de energia elétrica do país. 
Isso equivale a uma demanda de 2 200 
MW e a um consumo de 10,3 bilhões de 
kWh/ano. 
 Diante dos dados expostos, fica 
um questionamento. Mas de quem é a 
responsabilidade pela prestação de 
serviço de iluminação pública? Do ponto 
de vista constitucional é dever dos 
municípios fornecer iluminação nos 
espaços públicos das cidades. 
 As condições de como será a 
p r e s t a ç ã o  d o  t r a b a l h o  e s t á  

regulamentada na Resolução ANEEL nº 
456/2000 e exposta na Constituição 
Brasileira no artigo 30. Ambas as 
legislações, estabelecem que compete a 
Prefeitura da cidade a responsabilidade 
pelas despesas decorrentes de pontos de 
luz nos locais públicos.
 Assim a Cobrança da taxa de 
Iluminação Pública - CIP - é um tributo 
definido no Art. 149-A da Constituição 
Federal de 1988. A Carta Magna atribuiu 
exclusivamente aos municípios a 
competência para cobrar dos munícipes 
os recursos necessários para o custeio 
dos serviços de iluminação pública e 
f a c u l t o u  a  a r r e c a d a ç ã o  d e s t a  
contribuição por meio da fatura de 
energia elétrica.Através de lei, o 
município pode arrecadar a CIP dos 
proprietários de imóveis e consumidores 
de energia elétrica, com a finalidade de 
custear a operação, manutenção, 
expansão e o consumo de energia elétrica 
dos serviços de iluminação pública 
prestados pela prefeitura. . A lei 
municipal estabelece ainda a forma, a 
classe de consumo e os valores cobrados 
dos contribuintes.
 Assim, mediante a assinatura de 
um convênio entre a prefeitura e a 
concessionária distribuidora de energia 
elétrica, os valores arrecadados são 
transferidos mensalmente ao município, 
entidade responsável pela aplicação dos 
recursos repassados oriundos da 
arrecadação.
 Nesse contexto a população 
dever procurar ter conhecimento da lei 
municipal que regulamenta a cobrança 
da CIP,  conferir se o seu patamar de 
consumo está condizente com o valor da 
CIP destacado na fatura de energia 
elétrica mensal e consequentemente as 
cobranças pela falta de iluminação 
pública deverão serem feitas diretamente 
a prefeitura e não a concessionária de 
energia.  Bom dia!
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 Em quase quatro anos de funcionamento na cidade de 
Cáceres, os cães do Canil Integrado de Fronteira (Canilfron) já 
participaram de inúmeras operações e contribuíram diretamente 
para a apreensão de mais de 600 quilos de entorpecentes na região de 
fronteira. Página 05

CANILFRON

Cães contribuem para apreensão
de 600 kg de droga na fronteira

VOTAÇÃO

 Foto: Canil de Fronteira

Apreensão com apoio do Canilfron
 

Vinte candidatos concorrem   neste domingo
a eleição para  Conselho Tutelar em Cáceres
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