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MEIO AMBIENTE

Força tarefa retira tablados
irregulares do Rio Paraguai
Foto: Sgto Santos

Em operação conjunta Marinha, Exercito, Policia Ambiental e
Ministério Público Federal realizaram na manhã de ontem a retirada dos
tablados as margens do Rio Paraguai. Página 03

PROTESTO

Servidores da prefeitura de Cáceres protestam
contra falta de diálogo com a administração
Foto: Assessoria/Júnior Grazi

Página 03

A ação foi realizada na manhã de ontem
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Renovemos nosso amor por Deus a cada dia Mulheres e os negros em seus devidos lugares
reprimidos como atos de guerrilha.
O mesmo jornal Folha de São
Paulo traz uma primeira impressão de
Manoela Miklos, doutora em relações
internacionais e criadora do blog
#AgoraÉQueSãoElas, sobre esse
retrocesso abissal na representação
das mulheres: “Tem uma dimensão
simbólica, mas também diz muito do
que podem ser as políticas públicas
capitaneadas por um grupo tão pouco
diverso.”
A propósito, o governo Temer
também inicia sem um único negro no
ministério. E os negros são 54% da
população do país, segundo dados do
IBGE divulgados em 2015.
Sintomático, não?
Se a maioria de negros e
mulheres será assim “priorizada” no
novo ministério, que será das
minorias? A Secretaria de Direitos
Humanos (criada por FHC em 1997)
desaparece e seus assuntos serão
administrados por Alexandre de
Moraes, já célebre pela criminalização
de movimentos sociais. A Previdência
será incorporada à Fazenda e gerida
pelo banqueiro Meirelles, o que deixa
o mercado eufórico. A Cultura é
reincorporada à Educação e será
gerida pelo deputado Mendonça Filho,
do DEM (antiga UDN). Quanta
transformação!
O governo interino nasce
ilegítimo, e assim será enquanto
perdurar, pois viola princípio
constitucional inerente e
indispensável à democracia, o da
soberania popular. Uma ilegitimidade
respaldada pelo STF e apoiada pela
OAB. Em 2 de abril de 1964, o
Presidente do STF comunicou que a
tomada do poder pelos militares, com
a consequente deposição do presidente
João Goulart, que fora eleito pelo
povo, estava em conformidade com a
constituição, e afirmou que se fazia
necessária em momentos de crise a
“relativização das garantias e dos
princípios democráticos”. A OAB
apoiou aquele golpe, arrependeu-se
depois.
Como em 1964, revivemos o
caos. As instituições estão falidas.
Essa é a ponte para o futuro que nos
oferece o mordomo do Jaburu. O
passado mudou de nome. É de doer, é
de temer.
*advogado, mestre em direito e
professor de direito eleitoral na
Universidade do Estado de Mato
Grosso.

Precisamos renovar nosso amor para
com Deus a cada dia, renovar nosso
compromisso de fidelidade e
seguimento a Ele
“Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo”
(João 21,15).
Amados irmãos e irmãs, Jesus se
manifesta aos Seus discípulos e, após
fazer uma refeição com eles, dirige-se a
Pedro, aquele que O negou três vezes,
para perguntar se este O amava. Não é
que Jesus tivesse dúvida do amor de
Pedro, mas estava dando ao discípulo a
oportunidade para que não se trancasse,
para que não vivesse no ressentimento e
sentimento de culpa. Pedro disse que
daria sua vida pelo Senhor, mas O negou,
disse não conhecê-Lo e assim por diante.
Jesus não foi tirar satisfação com
Pedro nem jogar na cara dele: “Você me
abandonou! Falhou comigo! Você me
deixou!”. Pelo contrário, Ele foi ao
coração de Pedro, com docilidade, para
perguntar: “Meu amigo, tu me amas?
Seu amor por mim está em seu
coração?”. Pedro respondeu: “Sim,
Senhor, tu sabes que eu te amo”. Cada
manifestação de amor de Pedro é uma
confirmação da graça de Deus em seu
coração.
Meus irmãos, precisamos, a cada
dia, renovar nosso amor para com Deus,
renovar nosso compromisso de
fidelidade, de seguimento a Ele em cada
um de nossos gestos, atitudes e decisões.
É como um casal que precisa, a cada dia,
renovar o amor de um para com o outro,
o sentimento de amor que há no coração.
Veja, nos relacionamentos humanos, em
qualquer um deles – seja namoro,
amizade ou casamento –, existirão as
falhas, os momentos de incompreensão
vão acontecer. Muitas vezes, as pessoas
param nas falhas, nos limites e se
esquecem de que o sentimento que tudo
cura, liberta e restaura é o amor!
O amor cobre, liberta as marcas e
manchas que o pecado deixa em nossa
alma; dá-nos vigor para tudo recomeçar,
para refazer e prosseguir a cada dia. Não
paremos em nossas faltas nem nos
limites dos outros. O mais importante é
sermos guiados pelo amor que nos
conduz.
Por isso, a cada dia, sem
desanimar, possamos dizer: “Senhor, tu
sabes que eu te amo”. Renovemos esse
amor, essa entrega e disposição de, a
cada dia, sermos discípulos de Jesus!
Deus abençoe você!

José Renato Oliveira

O governo (provisório?) de
Michel Temer será o primeiro, depois
de três décadas, sem uma única mulher
a integrar seu ministério. Pelo menos é
assim que inicia, ainda que depois se
dê conta que pegou mal e busque
alguma figura, talvez decorativa, pra
enfeitar a esplanada. Até o general
Figueiredo (1979/1985), aquele que
dizia preferir os cavalos ao ser
humano, tinha uma mulher ministra,
na educação.
Como relatado pela Folha de
São Paulo, Sarney (1985/1990) teve
uma ministra, Collor (1990/1992),
Itamar (1992/1995) e FHC
(1995/2003) duas cada, Lula
(2003/2011) teve onze ministras e
Dilma quinze. Daí voltamos a zero em
maio de 2016.
De acordo com dados da última
Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílio, divulgada em 2013 pelo
IBGE, as mulheres são a maioria da
população, 51,4%, e respondem por
37,3% das famílias brasileiras. É uma
crescente.
A composição do ministério
Temer representa a devolução das
mulheres ao lugar de onde, sinaliza o
novo (?) governo, nunca deveriam ter
saído: o lar. E que sejam belas e
recatadas. E se não forem do lar nem
recatadas, que ao menos sejam belas,
para que se prestem a cantadas e
estupros, quem sabe até por
excelências como Jair Bolsonaro.
Pelo menos o deputado, que tem no
torturador Ustra seu ideal de
civilidade, não será ministro da Justiça
e Cidadania. Antes dele tomou assento
Alexandre de Moraes, secretário de
segurança pública de São Paulo, da
cota de Eduardo Cunha, de quem foi
advogado. Um constitucionalista que
ontem insinuou que os protestos
contra o novo (?) governo deverão ser

X
DA REPORTAGEM
BOLAS BRANCAS

Para os veteranos do curso de Medicina de Cáceres que
organizaram o trote solidário deste ano, fazendo com que os
calouros realizassem doação de sangue no UCT (Unidade de
Transfusão e Coleta) que fica localizado no Hospital Regional .
Em meio a tantos trotes que causam humilhação aos calouros e
muitos até com emprego da violência, só temos que reconhecer
que essa atitude vale parabenizar e receber as bolas brancas
dessa coluna. Parabéns a bela iniciativa de doar vida a quem
necessita.
BOLAS PRETAS

Para as empresas de telefonia tanto fixa quanto a móvel que
quando o cliente precisa de atendimento e liga na central, é
obrigado a ficar na maioria das vezes por horas a fio aguardando
atendimento e sendo obrigado a escutar uma musiquinha
irritante. Existe uma lei que obriga essas empresas a atender seu
cliente em no Maximo 15 minutos, mas infelizmente não é isto
que acontece. Autoridades competentes no assunto vamos,
averiguar e punir esse tipo de abuso, que tira qualquer ser
humano do sério. E aqui nosso registro são pra todas, sem
exceção: vivo, tim, oi e claro.
BOLAS BRANCAS

Para a atitude do MPF de Cáceres que preocupados com a
situação caótica do nosso transito e o grande numero de
acidentes causados por imprudência e despreparo dos
condutores, irão realizar uma audiência publica a fim de tentar
amenizar essa problemática em nossa princesinha. Se todos
tivessem educação e respeito não somente com as leis e normas
do transito como em países do primeiro mundo, diminuiria
consideravelmente os índices de acidentes, que são causados
em sua maioria por imprudência e desrespeitos as leis de
trânsito.
BOLAS PRETAS

CORREIO CACERENSE

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Para os condutores que cometem varias infrações no transito.
Há alguns dias atrás foi flagrado o carro da prefeitura da
secretária de governo estacionado em local proibido, outro dia
foi o da secretaria de saúde cometendo a mesma infração, agora
foi a vez de um carro com adesivo da Unemat, que foi flagrado
pela reportagem apressadamente tentando pegar o último
segundo no sinal aberto, lembrando já no amarelo, e parou lindo
e faceiro em cima da faixa de pedestre. Realmente é um
verdadeiro absurdo. Estamos de olho.

Rosane Michels - Editora
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PROTESTO

Na Avenida Sete de Setembro, vários servidores usaram o microfone para expor sua insatisfação

Servidores da prefeitura de Cáceres protestam
contra falta de diálogo com a administração
Assessoria/SSPM
Foto:Assessoria/Júnior Grazi

V

estidos de preto e
portando faixas,
bandeiras e cartazes,
cerca de 500 servidores da
prefeitura de Cáceres fizeram
uma caminhada pelas ruas
centrais da cidade na manhã desta
sexta-feira, 13, para protestar
contra a falta diálogo com a atual
administração da cidade, que há
mais de dois anos ignora uma
pauta de reivindicações com 16
itens apresentada reiteradas vezes
pelo Sindicato dos Servidores
Públicos Municipais (SSPM).
No trajeto, os
trabalhadores distribuíram um
panfleto que explica o motivo do
manifesto.
Na Avenida Sete de
Setembro, vários servidores
usaram o microfone para expor
sua insatisfação. Além do
presidente do SSPM, Claudiney
Lima, do vice, Fábio Lourenço e
do Tesoureiro, Denis Cavalcante,
o guarda da Escola Brincando e
Aprendendo, Sebastião Laia
criticou a desorganização na
concessão de férias e licenças.
Já o professor Mauricio
Costa da Escola Gotinhas do
Saber, convocou os colegas a
fortalecerem o movimento e
cobrarem os seus direitos sem

portaria 108/2016, editada
recentemente pela Secretaria de
Educação de Cáceres, que
determina a realização de 20% de
hora/atividade, com aula de
reforço, reforma administrativa,
realização de concurso público,
PCCS da Educação, pagamento
de insalubridade e
periculosidade, regularização dos
ADIs, recomposição salarial,
regularização do pagamento do
1/3 das férias, parcelamento do
13º salário, legalização do pró-

funcionário, criação da
identidade funcional, criação dos
cargos de motorista do transporte
escolar, médico, técnico e
engenheiro do trabalho,
reestruturação da carreira dos
agentes de arrecadação e
fiscalização, fim dos desvios de
função, extinção dos cargos de
auxiliares, redução da carga
horária para 30 horas,
aposentadoria especial e
afastamento com ônus para
capacitação.

FLAGRANTE

Manifestação reuniu cerca de 500 servidores

Uma nova manifestação
foi marcada para o próximo dia
23. A movimentação começara ás
7h com o café da manhã na sede
do SSPM.
Caso a administração não
se posicione sobre a pauta de
reivindicações, os servidores
prometem ocupar o gabinete do
prefeito.
Entre as reivindicações
estão a transmutação do regime
trabalhista dos agentes de Saúde e
Endemias, o cancelamento da

medo de represálias.
'Nós somos concursados,
vamos ficar, os gestores vão
passar, por isso não podemos ter
medo de lutar pelos nossos
direitos', comentou.
A mesma convocação foi
feita pela professora Sandra
Maria Neto da Escola Isabel
Campos. O ato foi encerrado na
Praça Major João Carlos, onde os
manifestantes distribuíram
panfletos à pedestres e motoristas
que transitaram pelo local.

MEIO AMBIENTE

Força tarefa retira tablados
irregulares do Rio Paraguai

Sete menores foram detidos pela PM por
roubo na loja Pouco Preço Magazine
Redação c/ Assessoria

S

ete menores de iniciais
J.V.D.S. (15), Y.H.S.R.
(13), J.R.G. (17), G.C.D.
(16), L.H.M.M. (17), C.G.M.
(16), W.R.V. (16), foram detidos
pela Polícia Militar na
madrugada de quinta-feira. Por
volta da 1h da manhã, a guarnição
de serviço diário da PM recebeu
informações que a Loja Pouco
Preço Magazine estava sendo
roubada.
No mesmo instante a GU
foi até o local e constatou a
presença de dois menores
fazendo a vigilância na parte

externa da loja, enquanto os
outros cinco adolescentes
estavam no interior da loja
subtraindo roupas, objetos e
dinheiro.
Na ação os policiais
conseguiram recuperar três
mochilas, sendo duas recheadas
de roubas e uma com vários
objetos e ainda R$ 383,00 que
foram retirados do caixa da loja.
Diante dos fatos
os
menores e a mercadoria
recuperada foram encaminhadas
ao CISC para providência que o
caso requer.
Foto: Facebook

Da Reportagem

A

força tarefa se deu depois
de ter sido realizado um
t r a b a l h o
d e
conscientização e notificação
quando a irregularidade dos
tablados. A Operação teve inicio
pela manhã e foram retirados do
rio aproximadamente 30
tablados.
De acordo com o
Sargento Santos nesta primeira
fase da Operação foram retirados

aqueles tablados que mais
preocupavam a Marinha, pois
apresentavam riscos para a
navegabilidade.
Segundo ele, já está
planejado a segunda fase da
operação, onde serão retirados o
restante dos tablados.
Ronaldo Lima,
Comandante da Agência Fluvial
de Cáceres, que também
participou da ação, foi taxativo:

“Notificamos, realizamos
diversas audiências públicas com
a população, mas infelizmente
nenhuma atitude foi tomada pelos
proprietários, e agora retiramos
os tablados, fazendo valer a lei e
normas ambientais”.
To d o s o s t a m b o r e s
recolhidos serão doados a
Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio, Meio
Ambiente e Turismo S I C M AT U R , p a r a s e r e m
transformados em lixeiras que
serão colocadas na área do
Festival Internacional de Pesca
Esportiva.

Foto: Sgto Santos

Loja Pouco Preço já foi roubada várias vezes

Primeira fase da operação foi cumprida
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COTIDIANO
TRÁFICO

PRF tira de circulação mais 72 quilos de cocaína
Da Redação c/ Assessoria
Foto: PRF-MT

KBK 0969, da cidade de
Conquista D'Oeste.
Em conversa com os
policiais o homem de iniciais
E.O.O. de 45 anos, apresentou
muito nervosismo, e disse aos
policiais que iria até Guarantã do
Norte, onde tinha uma
propriedade, mas que seu carro
havia apresentado falha mecânica
e por isso estava na oficina.
A experiência no trabalho
levaram os policiais a
desconfiarem da atitude e
resolveram iniciar uma busca,
encontrando droga escondida em
um fundo falso localizado sob o
bando traseiro e assoalho do
carro. Após retirarem toda a
droga, foi computado 72 tabletes
de cocaína, que totalizaram 72
quilos.
Com o homem da F1000,
viajava uma mulher de iniciais
M.D.A.D.S de 33 anos de Porto
Velho, que se apresentou como
garota de programa. Ela informou
aos policiais que acompanharia o

Homem é preso com 72 quilos de cocaína

E

m atendimento a
denúncia anônima,
policiais da PRF de
Cáceres e Pontes e Lacerda, se
deslocaram até uma oficina,

instalada na BR 174, na cidade de
Comodoro, na tarde de quintafeira. Chegando ao local da
denúncia, encontraram com o
proprietário da F 1000, placas

POSSE

Empossado Ministro da Agricultura, Maggi
diz que o trabalho agora é vencer a crise

homem até Goiás.
Diante dos fatos os
detidos foram conduzidos a

Polícia Judiciária local, para
providências.

VAGAS

IFMT Cáceres lança edital com vagas
para Curso Técnico em Agropecuária
Assessoria

L

ançado edital de vagas para
o curso Técnico em
Agropecuário, em nível pósmédio, do IFMT Campus Cáceres Professor Olegário Baldo.
As inscrições serão
realizadas entre os dias 17 de maio e
03 de junho. O curso é gratuito e os
candidatos estão isentos de taxa de
inscrição ou qualquer outro tipo de
pagamento.
Voltados para alunos que já
concluíram o ensino médio, o curso
será realizado em período
vespertino e tem duração de um ano
e meio. Ao todo são ofertados 30
vagas. Para inscrever-se basta o
interessado preencher o formulário
de inscrição, disponível no site
www.cas.ifmt.edu.br e protocolar o
documento assinado junto com
cópia do Histórico Escolar do
Ensino Médio na Secretaria de
Registros Escolares do Campus.

A inscrição também pode
ser realizada por e-mail com o
encaminhamento dos documentos
escaneados para o endereço
eletrônicosecretaria@cas.ifmt.edu.
br.
Não haverá provas. A
seleção será feita por meio da
análise do Histórico Escolar do
candidato com a classificação
obtida a partir da média final do
aluno nos três anos do ensino
médio.
Residência estudantil - Os
candidatos aprovados na seleção
poderão concorrer à vagas para
residência estudantil oferecida pelo
campus, em regime de internato,
com base em edital que será
publicado esta semana. A
instituição oferece também
alimentação gratuita para residentes
e alunos de cursos em tempo
integral.

Camila Cervantes

credibilidade, no entanto,
segundo Taques, a presidente
afastada Dilma Rousseff (PT)
perdeu a credibilidade.
“Um político pode perder
a popularidade, mas não pode
perder a credibilidade. Dilma
perdeu a credibilidade, e isso
contamina todo o mercado, e a
economia.
A economia vive de
confiança, de fé. Tanto que hoje,
como o anúncio do ministro da
Fazenda, Henrique Meireles,
com o anúncio da equipe
econômica, o dólar caiu, as bolsas
subiram, o que mostra mais uma
vez que é possível, você com
credibilidade e respeito
transformar inclusive na seara
econômica”, ponderou.

inventar nada novo, vamos
finalizar, resolver e trazer paz pro
campo”, conclui.
Nesta quarta (11), o
senador licenciado assinou ficha
de filiação no PP. Com isso,
retornou ao primeiro partido
quando ingressou na carreira
política, na época, como suplente
de Jonas Pinheiro. No Senado,
quem assume no lugar de Blairo é
o primeiro suplente Cidinho
Santos, que também migrou do
PR para o PP.
Taques - O governador Pedro
Taques (PSDB) participou o ato
de posse dos novos ministros do
presidente interino Michel Temer
(PMDB), nesta tarde, em
Brasília. Na ocasião, disse que a
economia funciona com

O

ministro da Agricultura,
Blairo Maggi (PP),
afirma que agora é
trabalhar para vencer a crise, e
que é este o objetivo da mudança
que estão propondo fazer no
Brasil.
“E como eu disse, não
temos tempo, não podemos errar
e não temos tempo para aprender.
Precisamos acertar, acertar e
acertar”, diz, após ser empossado,
na tarde desta quinta (12), no
Palácio do Planalto, em Brasília.
Quanto às medidas que
deverá tomar no novo cargo,
Blairo ressalta que amanhã (13)
vai até a pasta para avaliar o que
se tem e foi deixado e lamenta por
não ter tido período de transição.
“Temos que começar a
trabalhar amanhã. Então a partir
de amanhã poderei responder a
algumas perguntas, tanto de fase
como de Plano Safra. Eu tenho
prioridades na minha cabeça, mas
preciso ver o Ministério para
saber como ele está preparado
para isso”, explica.
Questionado sobre como
vai trabalhar acerca da renda do
produtor rural, Blairo responde
que este não é um assunto que se
pode mudar do dia pra noite, pois,
segundo ele, envolve alteração de
legislação e entendimentos.
“Hoje mesmo conversei com o
ministro do Meio Ambiente, e nós
da Agricultura e Meio Ambiente
às vezes trombam sobre o código
florestal e, por isso, tivemos o
entendimento de que não vamos

Foto: Web

Blairo Maggi afirma que agora é trabalhar para vencer a crise
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MAIO MÊS DAS NOIVAS

Especialistas dão dicas para você investir corretamente na
peça perfeita para o seu tom de pele e seu tipo de corpo

Dicas para as madrinhas
na escolha do vestido ideal

TIPOS DE CORPO FEMININO
Ampulheta: A medida dos ombros e do quadril é parecida, e a cintura fina, a dica
é investir em vestidos acinturados que valorizem o modelo natural desse corpo.
Triângulo: É o corpo “padrão” da mulher brasileira, o quadril é mais largo que os
ombros, o segredo é valorizar os membros superiores e disfarçar o quadril com
modelos mais retos e sombrios nessa parte.
Triângulo invertido: Os ombros são largos e o quadril mais estreito, a sugestão é
investir nos modelos mais certos na parte de cima e com volume, cores e estampas
na parte inferior.
Retângulo: O busto, a cintura e quadril tem praticamente as mesmas medidas,
use peças que marque a cintura para criar uma proporção visual.
Oval: A medida da cintura é maior que a dos ombros e quadril, disfarce o formato
oval com linhas que alongue, valorize o colo e os braços também. (Por Ana Lima)

Esotérico

PRIMAVERA

VERÃO

OUTONO

INVERNO

Maio é conhecido como o mês noivas, quase todo mundo tem um casamento a vista, não é? E muito provavelmente, você
já tem em mente aquele modelo dos sonhos, que viu em alguma celebridade, em algum tapete vermelho. No entanto, não é sempre
que a expectativa corresponde à realidade, e muitas vezes a gente fica sem entender a razão disso acontecer. E no final, sempre
surge aquela dúvida de que cor escolher? Qual modelo de vestido me favorece? Para nos ajudar com o projeto vestido ideal,
Raissa Starosta e Mariana Aguiar da Trama Stilo nos dão algumas dicas a seguir. Para Raissa, principalmente para as madrinhas, a
primeira regra é seguir a escolha da noiva, se ela escolher alguma cor especifica ou modelo deverá ser respeitado. No geral a regra
é evitar tons claros no altar, devemos fugir do bege, champanhe, nude, e claro que do branco também, outro ponto importante é
evitar os estampados e o “pretinho básico”, não são elegantes e adequados para madrinhas. Para ajudar na escolha da cor ideal e do
vestido perfeito Mariana adianta existem dois passos: O primeiro é realizar o teste de coloração pessoal, onde é possível descobrir
as cores perfeitas e ideais para cada pessoa/tipo de pele. Na Trama, elas trabalham com o método sazonal expandido, a escolha das
cores certas vai iluminar o rosto, suavizar a textura da pele e equilibrar os traços, fazendo com que a cliente pareça mais jovem e
descansada. As inadequadas são capazes de apagar a pessoa e, consequentemente, sabotar a sua aparência. A análise de cores é
uma teoria que define 12 grupos diferentes de coloração, tendo como referência as quatro estações da Natureza. Primavera, verão,
Outono e Inverno podem ainda ser divididos em intensos, profundos ou puros. Raissa explica que cada pessoa é uma estação do
ano, de acordo com o método da Análise Cromática, depois de realizado o teste são esses os quatro resultados básicos:
Primavera: cores claras, brilhantes, alegres e luminosas, que refletem animação.
Verão: cores suaves, acinzentadas e sutis, que transmitem refinamento. Geralmente são tons nudes e pasteis.
Outono: cores quentes, profundas e terrosas, que passam dinamismo. São as cores da moda agora desse inverno 2016.
Inverno: Geralmente são cores puras, intensas e dramáticas, que indicam sofisticação.
O segundo passo é escolher o vestido de acordo com o seu tipo de corpo, devemos valorizar o que temos de melhor e
camuflar as imperfeições.

Tão importante quanto a escolha do vestido
também os Penteados fazem a diferença no look
Tão importante quanto os noivos em
um casamento são os padrinhos, pois eles são as
testemunhas escritas de que o casamento
realmente aconteceu. Por outro lado, os
padrinhos e as madrinhas dão um tom todo
especial ao casamento, as madrinhas com os
seus vestidos longos e penteados diferentes e os
padrinhos com seus ternos e sapatos de gala.
Toda festa já é um motivo para as mulheres
quererem passar horas e horas no salão de
beleza se produzindo e quando recebem um
convite para ser madrinha do casal de noivos é
uma grande honra e um incentivo a mais para
gastar um maior tempo e testar novos
penteados.
Os melhores penteados para madrinhas - Os
penteados usados pelas madrinhas muitas
vezes caem bem com o restante da roupa usada, mas isso nem sempre é uma regra. Uma dica bem interessante é ter uma conversa
com a noiva e com as outras madrinhas do casamento para não acabar indo com um vestido da mesma cor da outra ou com o
mesmo penteado, essa situação ficaria no mínimo estranha. Opte por sair do tradicional, pois não é sempre que se é convidada
para participar de um casamento como madrinha, então não tenha dó de gastar um pouquinho a mais com o penteado. Confira
algumas dicas de penteados que podem ser usados sem nenhum problema no casamento e que com certeza serão comentados.

Sol, Vênus e Mercúrio
unidos em Touro recebem
um ótimo aspecto de Plutão
e Júpiter movimentando
beneﬁcamente suas ﬁnanças, depois
de dias de problemas com atrasos. O
momento promete mudanças e novas
oportunidades de investimentos.

Sol, Mercúrio e Vênus em
Touro continuam trazendo
mudanças em sua vida.
Procure não se aprofundar muito em
suas emoções e não se deixar levar por
sentimentos negativos. Tenha um
pouco mais de paciência, pois as
mudanças acontecerão naturalmente.

Sol, Vênus e Mercúrio
unidos em seu signo recebem
um ótimo aspecto de Plutão e
Júpiter trazendo mudanças
importantes à sua vida. Você pode
sentir-se um pouco fraco, pois sua
energia vital está mais baixa.
Descanse e deixe o controle de lado.

Sol, Mercúrio e Vênus em
Touro continuam trazendo um
grande movimento de
mudanças aos seus
relacionamentos, tanto os pessoais,
quanto os proﬁssionais. Uma
promissora proposta de sociedade ou
parceria comercial pode chegar a
qualquer momento.

Sol, Vênus e Mercúrio unidos
em Touro continuam deixando
você mais fechado e voltado
para o planejamento de
projetos futuros. O momento é ótimo
para a reﬂexão e os estudos,
especialmente os que envolvem o
crescimento e maturação espiritual.

Sol, Mercúrio e Vênus em
Touro continuam indicando
mudanças positivas em sua
rotina de trabalho indicando
uma fase de crescimento e expansão.
Um projeto antigo, que chegou a ser
negociado, mas não ﬁrmado no
passado, pode voltar a fazer parte de sua
vida.

Sol, Vênus e Mercúrio
unidos em Touro
movimentam e transformam
positivamente uma equipe de
trabalho, que envolve um projeto com
uma grande empresa. O momento é
ótimo para ﬁrmar contratos, mas,
também, para o desenvolvimento de
trabalhos sociais.

Sol, Mercúrio e Vênus unidos
em Touro trazem mudanças
benéﬁcas ao seu coração.
Suas emoções começam a equilibrarse e o amor volta a fazer seu coração
pulsar. Se estiver pensando em ter um
ﬁlho, este é o melhor momento do ano
para engravidar.

O Sol, seu regente, unido a
Vênus e Mercúrio em Touro
continua movimentando
positivamente sua carreira
apontando para mudanças, crescimento
e expansão. Um projeto antigo pode
voltar a fazer parte de seus planos. Uma
promoção pode sair a qualquer
momento.

Sol, Mercúrio e Vênus unidos
e m To u r o c o n t i n u a m
movimentando sua vida
domestica e trazendo mudanças aos
relacionamentos em família. Você está
mais caseiro e mais próximo dos seus.
A compra, venda ou mudança de
residência não está descartada.

Sol, Mercúrio e Vênus unidos
e m To u r o m o v i m e n t a
positivamente seus projetos
de médio prazo. Mesmo que
uma viagem seja adiada, não se
preocupe, tudo se normaliza em poucos
dias. Uma pessoa estrangeira pode
começar a mexer com você. Um
romance pode começar.

Sol, Mercúrio e Vênus unidos
e m To u r o c o n t i n u a m
movimentando beneﬁcamente
seus contatos e trazendo novas
oportunidades de contratos de
trabalho. Tome cuidados apenas com
os mal entendidos, que podem estar
presentes nos próximos dias.
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Uma vez formadas, estas equipes de arbitragem não teriam qualquer vínculo
com as federações estaduais e atuariam somente nas competições nacionais

CBF planeja ter quadro nacional
próprio de árbitros e assistentes
Globo Esporte

Foto: Reprodução SporTV

N

a semana que antecede o
início do Campeonato
Brasileiro, a questão do
apito volta novamente à tona por ser
assunto sempre envolvido em
polêmica no futebol. Na tentativa de
melhorar a qualidade da arbitragem
nacional, a Comissão de Arbitragem
da CBF (Conaf) planeja implantar
num prazo de até três anos um
quadro nacional de árbitros e
assistentes.
Em julho, 13 trios de
arbitragem (13 árbitros e 26
assistentes) das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, em sua
maioria com idade até 28 anos e
escolhidos pelas próprias federações
estaduais, passarão por um intenso
treinamento com os instrutores da
Conaf, no qual serão abordados
aspectos físicos, técnicos, teóricos e
mentais. Segundo o presidente
Sérgio Corrêa, a intenção é
promover a renovação da arbitragem
brasileira e prepará-los para as
futuras competições nacionais e
indicações para o quadro da Fifa.
Seria apenas o primeiro passo para a
criação de um quadro nacional de
árbitros e assistentes.

- Temos um projeto para que
os árbitros e assistentes sejam da
CBF e não mais das federações. A
intenção da CBF é formar a médio,
longo prazo as suas próprias equipes
de arbitragem nacionais. Neste caso,
eles trabalhariam apenas nas
competições nacionais.
Começaremos pelo Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, pois Sul e Sudeste
são as regiões com mais instrutores e
maior investimento por parte das
federações. Também pensamos
oferecer cursos de árbitros para
jovens a partir de 16 anos.
No entanto, o presidente da
Comissão de Arbitragem ressalta
que este planejamento não tem
relação com a questão envolvendo a
possível profissionalização dos
árbitros.
Segundo ele, para que isso
ocorra é preciso superar eventuais
resistências para romper com uma
estrutura que já está implantada há
décadas e levar em consideração o
aspecto financeiro e a logística - o
que os árbitros e assistentes farão
durante o período dos estaduais.
- Caso este modelo seja
realmente implantado, a tendência é

a de que os árbitros nacionais
tenham uma relevância maior, mas
as federações irão pressionar para
contar com eles. Sendo assim, é
preciso ter cuidado para que
nenhuma parte seja prejudicada, e as
arbitragens nos estaduais não sejam
niveladas por baixo. Ao mesmo
tempo, tal iniciativa pode contribuir
para a formação de novos bons
árbitros. Embora estejamos em
2016, sete, oito estados do país ainda
não têm uma escola com cursos
regulares de arbitragem.
Todos estes projetos da
Comissão de Arbitragem ainda
dependem de apresentação e
aprovação das instâncias superiores
da CBF. Ao fazer uma análise das
arbitragens nos principais estaduais
do país, Sérgio Corrêa destacou a
evolução ocorrida na relação dos
jogadores e comissões técnicas com
os árbitros, citando como exemplo o
Paulistão.
- Comparando com o ano
passado, eu notei uma mudança no
comportamento dos jogadores em
relação ao respeito aos árbitros. Em
2015, as reclamações e empurrões
eram frequentes. Graças à cruzada

TACO FORTE

Cinco times brigam por título da 1ª
etapa do Mato-Grossense de Beisebol

Sérgio Corrêa, presidente da Conaf, revela intenção de a CBF ter um
quadro nacional de árbitros e assistentes

pelo respeito que introduzimos a
partir do último Brasileiro, através
de punições mais rigorosas para
quem extrapola com gestos,
xingamentos ou agressões na hora de
fazer suas ponderações aos árbitros,
notamos que comissões técnicas e
jogadores entenderam que é muito
melhor jogar futebol sem
reclamações, deixando possíveis
queixas para as autoridades
competentes.
As reclamações só deixam o

Globo Esporte

A

primeira etapa do
Campeonato MatoGrossense de Beisebol
será disputada neste final de
semana no campo da Associação
Nipo de Cuiabá, localizado no

Distrito Industrial, em Cuiabá.
Cinco equipes brigam pelo título
desta etapa: Cuiabá Dinossauros,
VG Dragons, VG Spartans,
Cáceres e Dom Aquino. No
sábado será disputada a fase de
Foto: FMBS

Mato-Grossense de Beisebol

grupo com jogos começando às
7h30 e no domingo serão as
semifinais e a final com início às
8h. A entrada é gratuita.
As cinco equipes
participantes estão divididas em
dois grupos. No grupo I estão
Cáceres, Dom Aquino e VG
Dragons, e no grupo II tem
Cuiabá Dinossauros e VG
Spartans. O campeão da etapa
soma quatro pontos, o vice soma
dois e o terceiro colocado soma
um ponto no Campeonato MatoGrossense.
O público que for
prestigiar os jogos no domingo
também poderão almoçar no local
pelo valor de R$20 com um
c a r d á p i o d e Ya k i s s o b a ,
Yakimeshi, Frango Xadrez,
Tempurá e salada a vontade.
A segunda etapa do MatoGrossense de Beisebol está
agendada para os dias 23 e 24 de
julho, em Cáceres.
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Requinte e soﬁsticação marcaram a inauguração
do Centro de Diagnóstico e Tratamento Gastro e
Derme. A clinica conta com 7 salas de consulta, 3
salas de procedimentos, 2 recepções, sala de
recuperação, auditório com capacidade para até
50 pessoas e elevador para acessibilidade de
deﬁcientes e idosos. Nós do JCC parabenizamos o
casal Marina Pinto e Alexandre Dalbem pelo
belissimo investimento. Sucessos!

By Rosane Michels

Hoje o dia é de festa, parabenizamos a querida Salete Carvalho que
esta colhendo mais uma rosa no jardim de sua existência. Esta data
especial será comemorada ao lado do maridão Zé Carlos (foto),
ﬁlhos e amigos. Felicidades e muitos anos de vida.

Um ótimo ﬁnal de
semana repleto de
felicidades é o que
desejamos ao
elegante casal
Wa l t e r F i d e l i s e
Mari que cativam a
todos com sua
maneira de ser.

Flores multicoloridas à
Mara Rubia Garcia que
todos os dias acompanha
o nosso matutino. Bom
dia!

ambiente nervoso e tenso, o que
atrapalha a atuação das equipes de
arbitragem, pois trabalham com a
obrigação de acertar o máximo
possível sob pressão.
No Paulistão, apesar de o
regulamento ter previsto o
rebaixamento de seis clubes, o que
poderia aumentar o nível de estresse,
houve uma diminuição no número de
faltas e cartões, com as partidas
terminando com muita
tranquilidade.

