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06 DE OUTUBRO

Prefeitura realiza Caminhada
da Natureza na Grendene
Foto: ZakiNews

A Prefeitura de Cáceres realiza no dia do aniversário da cidade, 06
de outubro, mais uma edição da Caminhada na Natureza. O evento, que é
organizado pela Secretaria de Indústria, Comércio, Meio Ambiente e
Turismo (Sicmatur), em 2016, traz uma inovação. Segundo a Secretária
da pasta, Maria Aparecida Nepomuceno Santos Silva, a caminhada
acontece às 07H30, a partir do portão de entrada da Fazenda Grendene,
antiga Usina Ressaca, para onde os interessados devem se deslocar por
conta própria. Página 03

MEIO AMBIENTE

Voluntários do Codema elaboram código
ambiental especifico para Cáceres
Foto: WEB

Para o Diretor da Fazenda Grendene, Ilson Correa, é um privilégio poder abrir as porteiras da fazenda para um evento ambiental

«AQUI NÃO!»

Comerciantes são contra
viaduto do Junco

O código vai regulamentar a legislação ambiental do município

O (CODEMA) Conselho de Defesa do Meio Ambiente
apresentou nesta segunda-feira (25), pela manhã, para equipe de governo
da Prefeitura de Cáceres o código ambiental do município de Cáceres. O
CODEMA é constituído por pessoas voluntárias, é um conselho
deliberativo e consultivo que tem em sua composição uma câmara
técnica. Página 03

Foto: Tato Giraldelli

Há cerca de sessenta
dias, pelo menos cinco
comerciantes vêm se
posicionando contra uma
proposta de aliados do
s e n a d o r We l l i n g t o n
Fagundes (PR), que estão
trabalhando junto ao
parlamentar para que ele
consiga viabilizar a
construção de um viaduto ou
uma elevação no cruzamento
da Avenida São Luiz com a
Avenida Nossa Senhora do
Carmo no bairro Junco em
Cáceres. Página 03

MPE intervém para tentar pôr
fim à greve da Educação em MT
Página 05
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ALERTA

Mato Grosso tem mais de 49 mil
casos registrados de dengue e zika
Página 05

Escudo ou bandeira? Veja a evolução
do uniforme do futebol olímpico

Não há explicação
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Pastel frito na hora

Não há explicação

TÂNIA NARA MELO

Estou falando sobre os casos de
abuso sexual contra crianças e adolescentes,
que dia após dia têm sido noticiados nas
páginas dos jornais e telejornais. A idade das
vítimas vem caindo; se antes as denúncias
eram sobre meninas ou meninos com 10, ou
12 anos, hoje há casos de crianças com
apenas seis anos que sofrem abuso. E o que é
pior, o ato de violência quase sempre é
praticado por pessoas próximas de suas
vítimas, seja por laços de sangue ou de
convivência.
Não há como ficar indiferente a essa
violência contra quem ainda nem começou
a aproveitar as oportunidades da vida. É
revoltante. Não há caso maior ou menor,
toda e qualquer violência praticada contra
crianças e adolescentes é sempre um
atentado contra a vida, pois embora a vítima
consiga sobreviver ao ataque de seu
agressor, a maior parte vai carregar consigo
todo o peso do constrangimento e da dor
sofridos pelo resto dos seus dias.
Difícil apagar da memória algo tão
traumático. Nas páginas policiais todos os
casos se parecem, a trajetória dos
acontecimentos se sucedem quase sempre
da mesma maneira, ou seja: algum parente
ou conhecido se aproveita da ausência dos
pais e busca intimidar suas vítimas para
submetê-las à sua vontade, às vezes, o
próprio pai é o agressor.
Quanto mais próximo da vítima é o
agressor mais violento ele é. Constrangidas,
com medo e vergonha, as vítimas vão
convivendo com a violência, sempre à
espera de alguém que possa salvá-las dessa
situação. Todos os dias temos denúncias, os
casos parecem se multiplicar. Aí a gente se
pergunta: serão consequência dos tempos
modernos ou apenas estão ganhando as
manchetes porque hoje há mais espaço e
meios para denunciar esse tipo de crime?
Até porque abuso sexual contra
crianças e adolescentes não é uma prática
nova.
Além do caso de uma menina de seis
anos, vítima de abuso do próprio pai e de um
amigo dele, a denúncia de uma adolescente
hoje com 16 anos também me chamou a
atenção, pois a jovem já sofria abusos desde
os 13 anos, sendo que a filha mais velha já
havia saído de casa para não ser molestada
por ele.
Ao ver o pai sendo preso, ela teria
dito “Você sabe por que está sendo preso,
pai”. Um sofrimento que abre feridas de
difícil cicatrização. Diante de tudo isso a
gente indaga: afinal, o que leva um pai, ou
qualquer outra pessoa, a cometer tamanha
violência contra uma criança?
Por mais que eu tente não consigo
encontrar nenhuma explicação.
TÂNIA NARA MELO é editora de
Opinião do jornal Diário de Cuiabá.

Estão chegando as eleições
municipais e os futuros gestores irão,
de certa forma, sonhar e vender seus
sonhos para que o eleitor seja
conquistado. A questão é quem vai
pagar a conta da realização destes
sonhos? Com que dinheiro serão
realizados tantos benefícios? De onde
virão os recursos para tantas obras
novas? Uma coisa é certa: o gestor que
quiser fazer algo grandioso para seus
munícipes e assim ir além do básico
terá que criar condições para aumentar
a arrecadação. E como aumenta a
arrecadação?
Aumentando as atividades
econômicas do município,
melhorando as condições para
circulação de divisas e aumentando o
poder de compra das pessoas que por
ali circulam. Mas como fazer isso?
Segundo Ludwig von Mises, “a
economia não trata de coisas ou de
objetos materiais tangíveis; trata de
homens, de suas apreciações e das
ações que daí derivam”.
Apesar dos municípios serem
áreas de limítrofes geográficos
definidos, a economia não é. Ela tem
características regionais e em virtude
disto, na era da globalização, as
condições de trabalho precisam
ganhar qualificação profissional e
incentivos ao micro e médio
empreendedor, como
acompanhamento técnico e
organização atenta as leis vigentes.
ParaCarl Von Clausewitz,“a
estratégia é uma economia de forças”.
Vejamos: é comum ao viajarmos
encontrarmos pelas estradas uma
placa aqui e outra acolá escrita “pastel
frito na hora”. A primeira vista até
pode parecer bom, mas com raras
exceções, o pouco movimento nos
sugere que há uma baixa qualidade de
inspeção sanitária. Logo vem a
pergunta, qual a qualidade do produto
oferecido?
O óleo que está fritando este
pastel é trocado com frequência?
Quais as condições de higiene em que
foram preparados a massa e o recheio?
Será que se uma mosca cair no óleo
quente ele é trocado ou simplesmente
tira a mosca e continua a fritura? Não
sei responder, o consumidor também
não sabe. Sem falar das galinhas
pulando sobre as mesas e dos
cachorros lambendo as pernas dos
clientes. Quem já não presenciou isso
a beira de uma estrada?
Pois bem, isto é apenas um

exemplo de desperdício de esforço
que não traz conforto para o
empreendedor e nem arrecadação para
o município. É papel do agente
público, prefeitos e vereadores, eleito
criar condições educativas tanto na
arte de empreender quanto de
organização da produção e serviços se
quiser melhorar as condições dos
cofres municipais. Outro fator que
termos de estar atentos é que se a
economia é regionalizada, as politicas
não podem ser isoladas. Entre as
diversas politicas propostas nestas
eleições, terá que estar presente a
construção de estradas econômicas
que envolvam mais de um município.
Não é mais possível um turista
descer no aeroporto Marechal Rondon
em Várzea Grande, percorrer 200 km
até Cáceres e ver as margens das
estradas apenas cartazes de pastel
“frito na hora”. Quantos
empreendimentos com atrativos
gastronômicos, artísticos e artesanais
poderíamos ter neste percurso de 200
Km?As pessoas sentem fome, sentem
sede e, na maioria das vezes, não tem
onde parar.
Se pudessem, entre uma parada
e outra, encontrarem locais
organizados, higiênicos e atrativos,
estes mesmos viajantes passariam a
consumir mais que um pastel “frito na
hora”, deixando lucro ao proprietário
e impostos ao município. O mesmo
procedimento deve ser pensado para a
industrialização de matéria prima.
Aqui já temos empreendimentos de
médio e grande porte. Eles não
poderão ser privilégios de um
município, terão que ser
compartilhados na região onde a
matéria prima é abstraída, isso é
pensar em rede.
Construir caminhos de
progresso e incremento da economia é
tarefa de quem quer representar o
povo e conquistar o eleitor. Como
acentua Adam Smith, “a riqueza de
uma nação se mede pela riqueza do
povo e não pela riqueza dos
príncipes”. Os futuros gestores
deverão projetar estradas econômicas
para mostrar ou irão continuar nas
barraquinhas de feira comendo pastel
frito na hora para ganhar voto para
depois de eleito comer pastel “frito na
hora” à beira das estradas ao sabor de
moscas mortas ao óleo vencido.
JOÃO EDISOM DE SOUZA é
analista político e professor em
Cuiabá.

CORREIO CACERENSE
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

SEMANA DO JOVEM
Teve inicio ontem 25, e seguirá até sábado,
30, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida
em Cáceres, a Semana do Jovem. Segundo
Walkíria Paulina da Silva, a iniciativa partiu
dos jovens da Paróquia sob a coordenação
do Padre Haroldo Quintiliano. As atividades
com loures, adorações, pregações e orações
começaram as 19h30 e foi aberto a toda a
comunidade, e contou com a presença do
pregador convidado o Padre Thiago Bruno
pároco de São José dos Quatro Marcos.
Hoje o evento contará com os pregadores
Silvana e Amadeus coordenadores
diocesano Ministério para Famílias de São
José dos Quatro Marcos . Já na quarta-feira,
26, um dos pregadores será Yago Crepaldi
da Paróquia São Luiz. A programação de
quinta-feira, 27, será coordenada pela
Comunidade Missionária Providência
Santíssima e na sexta-feira, 29, um dos
pregadores será Zé Rosa da Comunidade
Cristo Servo de Cuiabá. No sábado, 30, o
ponto alto do evento será a Santa Missa que
será celebrada pelo padre Egnaldo
Fernandes Campos, a primeira em Cáceres.
ROTARY
Por muitos e muitos anos o Banco de
Cadeiras de Rodas e de Banho (CRB) do
Rotary Club de Cáceres socorreu muitos
cidadãos de nossa cidade fornecendo
cadeiras em situações de trauma, no pós
operatório, para idosos, etc. E a demanda
tem crescido muito ano a ano; no último ano
rotário, que se encerrou em 30 de junho
passado, mais de 60 cadeiras foram cedidas.
E como são fornecidas na modalidade
consignação, pede-se que quando não sejam
mais necessárias aos usuários que sejam
devolvidas ao Clube para poder servir
outras pessoas.
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
Cerca de 200 profissionais do sistema
socioeducativo de Cuiabá participaram
nesta segunda e hoje terça-feira, no
auditório das Promotorias de Justiça da
Capital, de um ciclo de formação
continuada. A capacitação tem como
objetivo possibilitar aos participantes uma
visão panorâmica sobre o Sistema de
Garantia de Direitos, Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase),
fluxograma da medida socioeducativa,
gestão, financiamento, atribuições e
competências dos atores do Sinase. O ciclo
de formação continuada para profissionais
do sistema socioeducativo é uma realização
do Conselho Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente (CMDCA),
Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social, Secretaria de Estado de
Justiça e Direitos Humanos e Poder
Judiciário. O evento conta com a
participação do Ministério Público e
Defensoria Pública.

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Rosane Michels - Editora
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06 DE OUTUBRO

Durante todo o trajeto, uma historiadora, vai acompanhar os caminheiros e narrar
pontos da história de Cáceres em especial do atrativo utilizado para o acontecimento

Prefeitura realiza Caminhada
da Natureza na Grendene

Esdras Crepaldi

Foto: ZakiNews

A

Prefeitura de Cáceres
realiza no dia do
aniversário da cidade, 06
de outubro, mais uma edição da
Caminhada na Natureza.
O evento, que é
organizado pela Secretaria de
Indústria, Comércio, Meio
Ambiente e Turismo (Sicmatur),
em 2016, traz uma inovação.
Segundo a Secretária da
pasta,
Maria Aparecida
Nepomuceno Santos Silva, a
caminhada acontece às 07H30, a
partir do portão de entrada da
Fazenda Grendene, antiga Usina
Ressaca, para onde
os
interessados devem se deslocar
por conta própria.
“O local
escolhido, é a valorização de um
ponto histórico importante no
desenvolvimento econômico de
Cáceres”, revela Cida Silva.
Ela informa, que o percurso já foi
definido.
“Os participantes
caminham do local de largada, no
Pórtico da propriedade e seguem
andando e contemplando a
natureza, até a sede da fazenda,
num percurso aproximado de
três quilômetros”, observa a
secretária.
Durante todo o trajeto,
uma historiadora, vai

comunidade, através de uma ação
ecológica, é também a
oportunidade de conhecer a
fazenda, que pertence ao Grupo
Grendene e não está aberta a
visitação ao público, pela
atividade agropecuária intensa.
Para o Diretor da Fazenda
Grendene, Ilson Correa, é um
privilégio poder abrir as porteiras
da fazenda para um evento
ambiental e receber pessoas que

«AQUI NÃO!»

Comerciantes são contra
viaduto do Junco
Jornal Oeste

H

á cerca de sessenta dias, f a v o r á v e i s a o b r a .
p e l o m e n o s c i n c o 'Esta é uma região de muitos
comerciantes vêm se acidentes, essa solução vai
p o s i c i o n a n d o c o n t r a u m a diminuir essa incidência, já perdi
proposta de aliados do senador amigo no local', disse o
Wellington Fagundes (PR), que presidente do bairro Santa Cruz,
estão trabalhando junto ao Félix do Gefron.
'Vai melhorar e muito
parlamentar para que ele consiga
viabilizar a construção de um diminuirá os acidentes, somos
viaduto ou uma elevação no favoráveis e estamos ansiosos por
cruzamento da Avenida São Luiz essa obra esperado a muito que
com a Avenida Nossa Senhora do beneficiará sem dúvidas toda essa
Carmo no bairro Junco em região que dá acesso a muitos
bairros e pousadas', afirmou
Cáceres.
Creudes Rodrigues
Segundo o
Segundo
o
presidente
da
Silva, (Maninho
presidente do PR,
do
PR,
Júlio
César
Tele Pizza),
Júlio César Borges, o
viaduto é uma antiga Borges, o viaduto é presidente do Bairro
reivindicação da u m a a n t i g a São Lourenço e
população e de parte r e i v i n d i c a ç ã o d a c o m e r c i a n t e n o
da classe política população e de parte local.
'Precisamos
local, que veem na da classe política
obra uma forma de local, que veem na realmente que algo
diminuir o risco da obra uma forma de seja feito ainda pois
travessia naquele diminuir o risco da eu quase sofri um
acidente no local',
ponto.
travessia naquele conta o professor da
Apesar de
FAPAN Ednardo
r e c o n h e c e r a m o ponto.
Fornanciari.
problema, os
comerciantes, entre eles o Depois de algumas reuniões,
vereador Tarcísio Paulino (PSB), inclusive com a presença do
afirmam que a obra pode 'matar' o diretor do DNIT, Orlando Fanaia
comércio da região. Além de ser e técnicos do órgão, ficou
contra, o vereador tem defendido acertado que uma maquete digital
um estudo amplo de toda a será feita e apresentada em uma
travessia urbana, para que ela seja Audiência Pública.
Além disso, o DNIT
replanejada de modo a não causar
prejuízo ao comercio. Já também se comprometeu em
moradores e presidentes de apresentar um estudo para
bairros da região dentre eles do reformulação da travessia urbana
Junco, São Lourenço, Jardim e também para duplicação do
Cidade Nova, Marajoara e Santa trecho que corta a Serra do
Cruz manifestam se mostraram Mangaval.

Para o Diretor da Fazenda Grendene, Ilson Correa, é um privilégio
poder abrir as porteiras da fazenda para um evento ambiental

acompanhar os caminheiros e
narrar pontos da história de
Cáceres em especial do atrativo
utilizado para o acontecimento.
Com paisagens
exuberantes,
naturais e
arquitetônicas, os integrantes da
caminhada poderão conhecer
uma das fazendas históricas mais
importantes do município de
Cáceres, sede da antiga Usina
Ressaca, fundada por Francisco
VillaNova Torres em 1872.

Cida ressalta a beleza da
região escolhida e comenta que o
evento contribui de forma
significativa para divulgar a
cidade e ainda incentiva a prática
de atividade física, integrando
saúde, bem-estar, história
e
natureza.
Para Zeli Carvalho, além
de uma contemplação da natureza
e de conhecimento histórico, a
caminhada proporciona a
integração de pessoas da

MEIO AMBIENTE

Voluntários do Codema elaboram código
ambiental especifico para Cáceres
Ascom/Thais Sabino

O

(CODEMA) Conselho
de Defesa do Meio
Ambiente apresentou
nesta segunda-feira (25), pela
manhã, para equipe de governo
da Prefeitura de Cáceres o código
ambiental do município de
Cáceres.
O C O D E M A é
constituído por pessoas
voluntárias, é um conselho
deliberativo e consultivo que tem

desconhecem a história da antiga
Usina ressaca.
“Apesar de
desenvolvermos a atividade da
agropecuária, realizamos a
parceria com a prefeitura e vamos
receber todos com muita alegria”,
dispara Ilson.
As inscrições para a
Caminhada na Natureza já estão
abertas e podem ser feitas na sede
da Sicmatur, nos períodos
matutino e vespertino.

em sua composição uma câmara
técnica.
A bióloga da SICMATUR
Liandra Mendonça Pinheiro
explica que, “Nós tínhamos uma
minuta feita por uma empresa
contratada pelo Consorcio
Nascente do Pantanal, era a
mesma minuta para todos os
municípios credenciados ao
consórcio, mas não era
condizente com Cáceres ela não

atendia a nossa necessidade por
sermos uma cidade turística com
uma fauna e flora riquíssima e
com um Rio esplendoroso, por
isso a câmara técnica, iniciou os
estudos e elaboraram um código
ambiental condizente com as
necessidades de Cáceres.”
Agora o poder executivo
vai encaminhar para Câmara dos
vereadores para aprovação.
O c ó d i g o v a i
regulamentar a legislação
ambiental do município,
protegendo assim o nosso maior
patrimônio que é a nossa
natureza.

Foto: WEB

O código vai regulamentar a legislação ambiental do município
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COTIDIANO

Procurado pelas Polícias de MT
e RO é preso em Comodoro

Operação desarticula quadrilha
que roubava e traficava em MT

I

ntegrantes de uma quadrilha
envolvida no tráfico de drogas e
roubos no Município de Lucas
do Rio Verde (354 km ao Norte de
Cuiabá) foram presos durante uma
operação da Polícia Civil, na sextafeira (22). Entre os detidos, estão
dois homens, uma mulher e um
adolescente. A ação resultou na
apreensão de drogas, arma, veículo e
arma de fogo.
Considerado foragido da
Justiça, J.M.S.D. estava com
mandado de prisão em aberto pela
Comarca de Diamantino. Além de
ter a ordem judicial cumprida, o

local já era investigado pela Polícia
como ponto de venda de
entorpecentes.
Ao perceberem a presença
dos policiais, criminoso tentou fugir,
mas foi detido pela equipe de
investigadores. No momento da
abordagem, o suspeito apresentou
documento falso, com nome de
“Danilo”, mas, diante do
questionamento policial, acabou
confessando a verdadeira
identidade. Com o procurado foi
encontrada uma motocicleta Honda
CG Fan, furtada em Diamantino. A
vítima do furto contou à Polícia que
o suspeito estava exigindo R$ 500
para devolver o veículo.
Drogas - Em buscas no bar, foram
apreendidos uma porção de pastabase de cocaína, uma porção de
maconha, aparelhos eletrônicos
furtados - possivelmente entregues
por usuários em troca de drogas -, R$
2.652,00 em dinheiro, além de
capacetes, uma motocicleta e
revólver calibre 38 municiado, que
era usado em assaltos. Todos os
suspeitos foram conduzidos a
Delegacia de Lucas do Rio Verde,
onde foram autuados em flagrante
pelo delegado Rafael Mendes
Scatolon.Segundo o delegado, é a
segunda vez que o adolescente é
apreendido por tráfico de drogas.
(Midia News)

acusado foi autuado em flagrante
pelos crimes de receptação, posse
ilegal de arma de fogo, uso de
documento falso, tráfico de drogas e
associação para o tráfico. Os demais
suspeitos, E.E.S., 29, M.F.S., 25, e o
adolescente de 15 anos, filho de E.,
responderão por tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
A ação teve início com a
busca pelo suspeito J., considerado
foragido da Justiça de Diamantino.
Após monitoramento, policiais da
Delegacia de Lucas do Rio Verde
descobriram que o procurado estava
em um bar de propriedade de E. O

U

m homem procurado pelas
Polícias de Mato Grosso e
Rondônia pela atuação em
diversos crimes foi localizado, na
tarde de sexta-feira (23), pela equipe
da Polícia Judiciária Civil de
Comodoro (644 km a Oeste).
Considerado foragido da
Justiça, Agemar Martins, conhecido
como “Pequeno” ou “Senhor das
Armas” estava com mandado de
prisão em aberto, decretado em abril
de 2014, pela Comarca de Juína (735
km a Noroeste).

Polícia Civil apreende cerca de R$ 3
milhões em defensivos agrícolas

A

N

que em virtude da situação da vítima,
não foi possível colher maiores
informações sobre o ocorrido. A

galpão e não tinha conhecimento do
que estava sendo guardados no
espaço.
Mesmo assim ele irá
responder por crime ambiental, pois
a maioria dos defensivos estão
vencidos, o que leva a Polícia Civil
acreditar que a associação criminosa
estava receptando os produtos e
falsificando os lotes para novamente
ser revendido. Os produtos, que
lotaram metade do barracão, estão
s e n d o
contabilizad
os, quanto ao
tipo e valores
comercializa
dos. Depois
s e r ã o
cruzados
com lotes
roubados de
propriedades
rurais. O
material está
sendo levado
para um local
seguro, que não será informado.
A Polícia Civil chegou ao
local por meio de denúncia anônima.
Moradores informaram aos
policiais, que a movimentação no
local era grande e sempre na
madrugada, além do cheiro forte que
exalava. A Gerência de Combate ao
Crime Organizado (GCCO), da
Polícia Civil, em Cuiabá, foi
acionada para auxiliar nas
investigações. (PJC MT)

Delegacia Especializada de
Roubos e Furtos de
Primavera do Leste
recuperou cerca de R$ 3 milhões em
defensivos agrícolas de origem
ilícita. Os produtos, sendo 90%
líquidos, foram encontrados em um
galpão, na BR 070. Os agrotóxicos
podem pertence a lotes roubados
recentemente de três fazendas da
região. A delegada da Derf,
Anamaria Machado Costa,
informou que o
galpão foi
alugado por
d o i s
empresários da
cidade, que
estão sendo
investigados
pela Polícia
Civil por
envolvimento
na receptação
dos produtos.
Conforme a
delegada, há
escritórios na cidade que estão
fornecendo notas fiscais falsas, tanto
para esquentar defensivos roubados
ou furtados quanto para soja, como o
esquema desmontado recentemente
em Primavera do Leste, que
consistia no roubo de caminhões
carregados com carga de soja. A
delegada disse que o dono do galpão
se apresentou espontaneamente e foi
ouvido em interrogatório. Ele alegou
que era a segunda vez que alugava o

Homem esfaqueado no peito durante a madrugada
no bairro Vila Nova é encaminhado pro HRC
a madrugadinha do
domingo, 24/07, por volta
das 03:00Hs, a policia
militar foi acionada no badalado
Bairro Vila Nova, próximo ao bar do
marco, onde informações davam
conta que lá havia uma pessoa
esfaqueada.
Diante da comunicação os
policiais foram pro local do fato,
chegando lá constataram a
veracidade das informações,
encontrando a vítima de nome
Fabrício da Silva Soares, de 26 anos,
morador do Bairro DNER,
esfaqueado no peito, caído ao solo,
diante da situação os policiais
rapidamente acionaram a guarnição
do corpo de bombeiros que
compareceram no local e
encaminhou as pressas a vítima até o
hospital regional para receber
cuidados médicos.
Os policiais disseram ainda

Segundo o delegado, André
Eduardo Ribeiro, que coordenou as
investigações, o suspeito é autor de
diversos crimes e tem passagens
pelo Estado de Mato Grosso e
Rondônia.
Entre as ações criminosas
do suspeito estão o assalto à agência
dos Correios, na cidade de
Castanheira (779 km na Noroeste), o
latrocínio que vitimou um moto
taxista em Juína e um homicídio
qualificado em Porto Velho (RO), no
ano de 2014. (Midia News)

vítima se encontra internada no
hospital regional. (Ripa Nos
Malandros)

A mais de 19 anos com você

3223-3200
Avenida Getúlio Vargas,
1189 - Monte Verde
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ALERTA

A SES orienta a população para evitar os criadouros dos mosquitos transmissores da doença

Mato Grosso tem mais de 49 mil
casos registrados de dengue e zika
SES MT
Foto: Ilustração

M

ato Grosso já registrou
25.934 casos de
dengue neste ano. No
mesmo período, no ano de 2015,
foram registradas 20.465
notificações, o que representa um
aumento de quase 21%. Este ano
há registro de quatro mortes
confirmadas nos municípios de
Juína, Sinop, Tangará da Serra e
Cuiabá.
Em relação ao zika vírus,
são 23.153 casos suspeitos no
Estado. Devido à incidência,
Mato Grosso está em risco
alarmante, com 709 casos por 100
mil habitantes. Cento e vinte
municípios notificaram casos
suspeitos e o Estado tem 81
cidades com alto risco da doença.
Já foram registrados este
ano 1.257 casos suspeitos de
febre chikungunya, o que
representa uma incidência de 38

criadouros dos mosquitos
transmissores da doença. O
Estado monitora semanalmente a
progressão dos casos e faz o
trabalho de orientação junto aos
municípios para que as ações
sejam intensificadas, mas 80%
dos criadouros do mosquito estão
nas residências, por isso é
importante o envolvimento da
população.
Para reduzir os impactos
causados pelo mosquito, a SES
alerta os municípios para que

A SES orienta a população para evitar os criadouros dos mosquitos transmissores da doença

casos para cada grupo de 100 mil
habitantes. Diante do aumento no
número de casos notificados, a
Secretaria de Estado de Saúde
(SES) reforça o alerta para a
intensificação das ações de

prevenção e controle da dengue,
da febre chikungunya e do zika
vírus aos 141 municípios matogrossenses.
A SES orienta a
população para evitar os

SINTEP X GOVERNO

MPE intervém para tentar pôr
fim à greve da Educação em MT
Midia News

O

Ministério Público
Estadual (MPE) marcou
para esta terça-feira (26)
às 14h uma reunião entre o
Sindicato dos Trabalhadores do
Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep/MT) e o Governo do
Estado, para tentar um acordo que
possa pôr fim à greve da
Educação. A paralisação que já
dura mais de 50 dias, prejudica
mais de 400 mil alunos.
O presidente do Sintep,
Henrique Lopes, confirmou
participação na reunião e
comprometeu-se em realizar uma
assembleia geral com a categoria

mantenham a rede atenta para o
diagnóstico precoce da doença e o
manejo correto para que mortes
sejam evitadas.
Além disso, devem ser
desenvolvidas ações de
mobilização, inspeções
domiciliares para eliminação de
criadouros do mosquito,
atividades educativas para
orientar a população sobre como
evitar focos do vetor, bem como a
aplicação de inseticida para
eliminação de insetos adultos.

caso as negociações com o
Executivo avancem.
É na assembleia geral que
os profissionais deliberam pelo
fim ou não do movimento. No dia
12 de junho, os servidores
decidiram manter a paralisação.
Na ocasião, eles
afirmaram que só vão retornar ao
trabalho após o Governo
apresentar uma contraproposta às
reivindicações da categoria.
O secretário de Estado de
Educação, Marco Marrafon,
também informou que vai
participar da reunião no MPE. Ele
não revelou, porém, se fará uma

nova proposta para a categoria.
Os profissionais da
Educação estão de braços
cruzados desde o dia 31 de maio.
O movimento foi considerado
legal pelo Tribunal de Justiça.
Eles reivindicam o pagamento
integral da Revisão Geral Anual
(RGA) de 11,28%, a realização
do concurso público e o
cancelamento do projeto de
parcerias público-privadas (PPP)
da Educação estadual.
O Executivo, por sua vez,
já apresentou um cronograma
para o concurso público, com
processo previsto para ser
realizado neste ano e as
nomeações, em 2017.
Garantiu ainda
adequações no projeto da PPP,
comprometendo-se a não entrar
na questão pedagógica.
Executivo anunciou
também que já concedeu um
reajuste salarial de 14,36% aos
professores da rede pública
estadual, neste ano.
Esse percentual, segundo
o Estado, refere-se aos 7%
previstos na lei de carreira e os
outros 7,36%, da RGA,
sancionada neste mês.

Foto: Marcus Mesquita

Greve na Educação já dura mais de 50 dias; servidores reivindicam pagamento da RGA, concurso público e suspensão de PPP

Editoria

ABERTO EDITAL INTERNO PARA
SELEÇÃO DE PILOTO DE HELICÓPTERO
A Secretaria de Estado de
Segurança Pública abriu edital para
processo seletivo interno para
formação de piloto de helicóptero,
visando atender demanda do Centro
Integrado de Operações Aéreas
(CIOPAer). As instituições que
compõem o CIOPAer - Polícia
Militar, Polícia Judiciária Civil e
Corpo de Bombeiro Militar -,
ficarão encarregadas da divulgação
do edital de seleção. São oferecidas
três vagas para delegados da Polícia
Judiciária Civil. O primeiro colocado será apresentado no CIOPAer, para
prosseguimento no curso de formação. O segundo e o terceiro colocado ficarão no
cadastro de reserva, sendo convocados por necessidade do CIOPAer. Os candidatos
interessados deverão comparecer na Acadepol, para preencherem a ficha de
inscrição, no presente processo seletivo. As inscrições vão do dia 25 de julho a 25 de
agosto de 2016. A comissão é formada por um representante da Polícia Militar,
Polícia Civil e Bombeiro. Para maiores informações, referente a PJC, entrar em
contato (65) 9973-2267, delegado Valter, ou (65) 9972-1184, com o delegado
Dinelson. (Assessoria | PJC-MT)
EX-SENADOR SUPLICY É DETIDO DURANTE
AÇÃO DA PM EM SÃO PAULO
O ex-senador Eduardo Suplicy deitou no
chão para impedir a reintegração de
posse ontem segunda-feira (25) na
ocupação Terra Pelada, no Jardim
Raposo Tavares, zona oeste da cidade de
São Paulo, e acabou sendo detido pelos
Policiais Militares. Em entrevista,
Suplicy contou que estava sendo levado
para o 75ªDP, no Jardim Arpoador. Mas
não quis dar detalhes sobre a detenção, já
que ainda estava na viatura da polícia. Os
moradores protestam desde o início da
madrugada contra a reintegração.
Manifestantes soltaram rojões a jogaram pedras nos militares da Tropa de Choque,
que revidou com bombas de efeito moral. Eles também fizeram barricadas, atearam
fogo a pneus e tentaram queimar um ônibus. Às 9h30, a ordem de reintegração não
havia sido cumprida. De acordo com a PM, o oficial de Justiça ainda não chegou ao
local, na Rua José Porfírio de Souza. A área pertence à prefeitura de São Paulo.
Segundo decisão da Justiça, emitida pela 9ª Câmara de Direito Público, o local
apresenta alto risco de deslizamento, por ser região de encostas. Parecer da Defesa
Civil avalia que as construções precárias na área aumentam os riscos de
desabamentos e até mesmo de incêndio. “Há ainda muito lixo e entulho no local, bem
como árvores queimadas e visível dano ambiental”, diz a avaliação. (Do UOL)
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SAÚDE ANIMAL

MPE e MPF promovem reunião de trabalho para discutir
problemas relacionados à gestão de animais silvestre
Assessoria MP

Foto: ILustração

A gestão de animais silvestres em Mato Grosso é um problema recorrente e precisa de soluções imediatas

S

em um local apropriado
para recebê-los, animais
silvestres vítimas de
atropelamento ou de qualquer
outro tipo de violência em Mato
Grosso contam apenas com os
hospitais veterinários da
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT) e da
Universidade de Cuiabá (Unic)
para atendimento. Na quinta-feira
(21), por exemplo, veterinários da
UFMT tiveram que atender dois
tamanduás, um deles vítima de
atropelamento e o outro de golpes
de foice. Apenas um sobreviveu,
mas encontra-se em estado grave.
Segundo a coordenadora
do Zoológico da UFMT, Sandra
Helena Ramiro Corrêa, o ideal
seria que esses animais tivessem
sido encaminhados diretamente
para um centro de triagem, mas
em Mato Grosso não existe
unidade de atendimento.
O problema, inclusive, já
foi objeto de ação civil pública e
será tema de uma reunião de
trabalho que ocorrerá no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça,
no próximo dia 05.

“Por conta da inexistência
de um centro de triagem, os
hospitais veterinários estão tendo
que dar esse suporte, mas a
demanda é grande. Termos de
parcerias estão sendo firmados
com a Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Ibama para
contratação da prestação de
serviços, alimentação e
medicação, mas o interessante é
que os Poderes e sociedade se
mobilizem para efetivação do
centro de triagem”, destacou a
coordenadora.
De acordo com o titular da
Procuradoria de Justiça
Especializada em Defesa
Ambiental e Ordem Urbanística,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe, a
gestão de animais silvestres em
Mato Grosso é um problema
recorrente e precisa de soluções
imediatas.
“O Ministério Público está
fomentando essa discussão e
convidando os especialistas e
autoridades com direta
responsabilidade para que
exponham juntos problemas e
alinhem soluções viáveis para a

defesa da fauna silvestre regional
e a repressão ao criminoso tráfico
em Mato Grosso, hoje
documentadamente moeda forte
de troca da droga, especialmente o
craque”, ressaltou o procurador de
Justiça.
Segundo ele, a primeira
reunião de trabalho sobre o
assunto está sendo realizada em
parceria com o Ministério Público
Federal. Foram convidados para a
discussão representantes de várias
instituições, entre elas, Judiciário,
Ibama, Secretaria de Estado de
Meio Ambiente, Polícias Civil,
Federal e Militar, Corpo de
Bombeiros e Conselho Regional
de Medicina Veterinária.
Além da gestão de animais
silvestres, a pauta da reunião
também inclui discussões sobre a
atual situação do zoológico da
Universidade Federal de Mato
Grosso. O local foi embargado
pelo Ibama em 2009 e, desde
então, está proibido de receber
novos animais.
Atualmente, o zoológico
conta com 900 espécies, entre
aves, répteis e mamíferos.

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da
Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e
Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento 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. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ANNE LOYSE DE ARRUDA FIALHO (CPF Nº 040.264.791-29) PRACA BARAO N 81 APT 40 CENTRO – CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 163193 – 20/07/2016 – Nº TIT 43393 – VENC 11/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE:
COSTA ALVES E ALVES LTDA ME – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; CERAMICA 2 IRMAOS LTDA (CNPJ Nº 01.678.328/0001-24)
ROD. MT 170 KM 1,3 - CARAMUJO – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163263 – 22/07/2016 – Nº TIT 1382101 – VENC
14/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: CLEBER KOJI DE SA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS;
DISTRIBUIDORA DE CARNES MAZULA MARTINS LTDA E (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54) RUA PERAPUTANGAS 0 – BAIRRO
ZONA RURAL - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163265 – 22/07/2016 – Nº TIT NF1894136 – VENC 14/07/2016 –
APRES BANCO DO BRASIL SA – CEDENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI – ITEM G DA TABELA D CUSTAS;
HAMILTON CESAR DOS SANTOS (CPF Nº 014.977.121-57) RUA DAS GRANADAS – BAIRRO JARDIM IMPERIAL - CACERES
MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163261 – 22/07/2016 – Nº TIT 9393 – VENC 14/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL SA –
CEDENTE: JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES
FRUTAS MAI(CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO CACERES M – CACERES MT - CEP 78200000
– PROTOCOLO 163269 – 22/07/2016 – Nº TIT 801351 – VENC 01/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO S A – CEDENTE:
DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES FRUTAS
MAI (CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO CACERES M – CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 163270 – 22/07/2016 – Nº TIT 802691 – VENC 05/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO SA – CEDENTE:
DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM J DA TABELA D CUSTAS; JESSICA DE AZEVEDO GONCALVES FRUTAS
MAI (CNPJ Nº 17.434.428/0001-45) RUA PADRE CASSEMIRO 269 CENTRO CACERES M – CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 163271 – 22/07/2016 – Nº TIT 803951 – VENC 08/07/2016 – APRES BANCO BRADESCO S A – CEDENTE:
DIVALLORE FOMENTO MERCANTIL LTDA – ITEM G DA TABELA D CUSTAS; MARCELO OLIVEIRA DA SILVA (CPF Nº
037.875.641-95) RUA PORTO CARREIRO, CENTRO – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163288 – 22/07/2016 – Nº TIT
3038X2 – VENC 09/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: ARMAZEM AUTO PECAS LTDA
ME – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; WILSON STEIN (CPF Nº 328.001.261-91) RUA DAS MARAVILHAS NUMERO 06 – BAIRRO
VILA APARECI - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163280 – 22/07/2016 – Nº TIT 00652261 – VENC 16/06/2016 –
APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: DIMAQ CAMPOTRAT C C LTDA – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; WILSON STEIN
(CPF Nº 328.001.261-91) RUA DAS MARAVILHAS NUMERO 06 – BAIRRO VILA APARECI - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 163281 – 22/07/2016 – Nº TIT 00657561 – VENC 01/07/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: DIMAQ
CAMPOTRAT C C LTDA – ITEM D DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE
DULCE n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta
publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 25 DE JULHO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO
INTERINO.
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Pela primeira vez, camisa da seleção vai ter o símbolo do Time Brasil em 2016.
Amarelinha já contou com logo da CBF, bandeira, nome do Brasil e até espaço vazio

Escudo ou bandeira? Veja a evolução
do uniforme do futebol olímpico
Globo Esporte
Foto: Diogo Venturelli

A

marela ou azul. Não há dúvidas sobre
as cores das camisas da seleção de
futebol do Brasil. Mas nem sempre o
torcedor sabe o que verá bordado no peito
dos jogadores durante a Olimpíada. Desde a
primeira participação do país no esporte, em
1952, até agora, o uniforme já recebeu o
Cruzeiro do Sul, o escudo da CBF, a bandeira
nacional, os anéis olímpicos, o nome do
Brasil e também teve até o espaço vazio. Em
2016, pela primeira vez, Neymar, Marta &
cia. usarão o logo do Time Brasil, seguindo o
padrão de todas as outras modalidades.
PRIMEIRA AMARELINHA - A primeira
participação do Brasil no futebol foi em
1952, caindo nas quartas de final em
Helsinque. Os Jogos marcaram a estreia do
amarelo como cor da camisa principal da
seleção. Até 1950, o time vestia branco,
uniforme marcado pela derrota para o
Uruguai no Maracanã. Após um concurso,
em 1952 para uma nova camisa, o modelo
estreou em Helsinque, mas diferente do que
conhecemos hoje: o nome Brasil bordado na
parte central, acima das cinco estrelas do
Cruzeiro do Sul. Depois de 1952, o Brasil
voltou ao futebol em 1960 (Roma), 1964
(Tóquio), 1968 (Cidade do México) e 1972
(Munique), sempre eliminado na fase de
grupos. Em 1976 (Montreal), chegou ao
quarto lugar. Nessa época, o país só podia
usar jogadores amadores e revelou alguns
jogadores que fariam sucesso em seguida,
como Vavá (1952), Gérson (1960), Falcão
(1972) e Júnior (1976). Existem poucas
imagens da seleção em campo nestes Jogos,
mas há registros de partidas em 1972 e 1976

com o time vestindo uniforme semelhante ao
de 1952.
LOS ANGELES 1984 - Após ficar fora dos
Jogos de 1980 (Moscou), o Brasil enviou aos
Estados Unidos um time formado
basicamente por jogadores do Internacional
(11 dos 17 convocados). O uniforme não
possuía nenhuma relação com a CBF:
produzida pela Adidas (a patrocinadora da
entidade era a Topper), a camisa amarela
tinha várias listras horizontais verdes, o
nome do Brasil no peito e nenhum escudo.
Com Dunga, Gilmar Rinaldi e Mauro Galvão
na equipe, a seleção "colorada" garantiu a
primeira medalha do país no futebol ao levar
a prata (derrota para a França na final).
SEOUL 1988 - Em 1988, o Comitê Olímpico
Internacional (COI) permitiu a participação
na Olimpíada de jogadores que nunca
haviam disputado uma Copa do Mundo, sem
limite de idade. Assim, o volante Andrade
(ex-Flamengo), já com 31 anos, por
exemplo, foi convocado pelo técnico Carlos
Alberto Silva. O elenco tinha vários nomes já
bem conhecidos dos torcedores, como
Jorginho, Luis Carlos Winck, Mazinho,
Taffarel, Bebeto, Romário e Neto. Assim
como em 1984, o time usou camisa da
Adidas, dessa vez toda amarela, mas ainda
sem escudo da CBF e com o nome do Brasil
escrito. A principal novidade era o calção
verde, cor fora do padrão do uniforme oficial
da seleção brasileira (camisa amarela e
shorts azuis). Mais uma vez, a equipe ficou
com a prata, caindo dessa vez para a União
Soviética na decisão.
ATLANTA 1996 - Em 1992 foi a primeira

vez que o regulamento previa seleções com
jogadores até 23 anos, mas o Brasil não foi a
Barcelona. Quatro anos depois, a mesma
lógica valeu nos Estados Unidos, somando
ainda a presença de três atletas mais velhos
(Rivaldo, Bebeto e Aldair foram os
escolhidos). Tetracampeã dois anos anos no
mesmo país, a seleção usou o uniforme do
time principal, produzido pela Umbro e com
o escudo da CBF. Treinado por Zagallo e
com Ronaldo, recém-contratado pelo
Barcelona, como estrela, o time ficou com a
medalha de bronze. Os Jogos de Atlanta
marcaram a estreia do futebol feminino na
OIimpíada. As brasileiras vestiram o mesmo
uniforme dos homens, com direito a quatro
estrelas acima do escudo, e terminaram em
quarto lugar.
SIDNEY 2000 - O técnico Vanderlei
Luxemburgo decidiu não levar nenhum
jogador com mais de 23 anos para a
Austrália. Com Alex capitão e dono da 10
(Ronaldinho Gaúcho era o 7), o Brasil vestia
uniforme idêntico ao da seleção principal, já
patrocinada pela Nike (o escudo da CBF foi
mantido). A tática do técnico de só contar
com a garotada não deu certo, e o time caiu
nas quartas de final. No feminino, a Nike
produziu um modelo exclusivo para as
meninas brasileiras, com uma faixa
horizontal verde fina nos ombros e uma bem
larga, vertical, nas laterais. As mulheres,
mais uma vez, ficaram em quarto.
ATENAS 2004 - A geração de Robinho e
Diego não conseguiu vaga no Pré-Olímpico.
Assim, o futebol brasileiro foi representado
só pelas mulheres. Marta & cia. usaram um

JEJUM

Bahia bate Luverdense na Arena Fonte Nova

Globo Esporte

C

om uma verdadeira bomba
como cartão de visitas, o volante
Luiz Antônio garantiu a vitória

do Bahia por 1 a 0 sobre o Luverdense
pela 17ª rodada da Série B do
Campeonato Brasileiro. A partida
Foto: Felipe Oliveira / Divulgação / E.C. Bahia

Bahia x Luverdense na Arena Fonte Nova; Juninho

Cáceres-MT, terça-feira 26 de julho de 2016

disputada na Arena Fonte Nova, em
Salvador (BA), marcou a estreia do
volante ex-Flamengo e Sport-PE.
Com a vitória o time baiano
chega ao oitavo lugar na tabela com 24
pontos. O Verdão do Norte chega ao
quinto jogo sem vitória e cai para a 11ª
posição com 22 pontos.
O Tricolor dominou todo
primeiro tempo, mas o gol só foi sair nos
acréscimos em belo chute do estreante
Luiz Antônio. Antes disso o destaque da
partida foi Diogo Silva, goleiro que
estreou pelo Luverdense depois que
quase um ano sem disputar uma partida
oficial. O goleiro do Verdão do Norte foi
o grande responsável pelo Bahia não ter
ido para o intervalo com uma vantagem
maior.
Na segunda etapa o panorama
foi o mesmo com o Bahia chegando
mais ao ataque, mas sem a mesa
efetividade do primeiro tempo. O
treinador Júnior Rocha usou as três
alterações que tinha direito e mesmo
assim o Luverdense não conseguiu levar
grande perigo ao gol de Muriel.
Na próxima rodada o Bahia
pega o Bragantino no sábado, às 16h30,
no interior paulista. O Luverdense
encara o Goiás nesta terça-feira, às
19h15, no Estádio Serra Dourada, em
Goiânia (GO). O GloboEsporte.com
transmite todos os jogos em tempo real
com vídeos dos principais lances.

Escudo do Time Brasil substitui o símbolo da CBF no peito
uniforme que lembrava o do penta masculino
em 2002, com escudo da CBF e produzido
pela Nike. Deu medalha: prata.
PEQUIM 2008 - Os Jogos de Pequim foram
marcados por polêmica sobre os uniformes.
Com o já consagrado Ronaldinho Gaúcho
como capitão, o Brasil estreou com a camisa
produzida pela Nike idêntica à da seleção
principal, tendo o símbolo da CBF no peito no feminino também.
Porém, o regulamento do COI proibia que as
confederações exibissem escudos diferentes
dos seus filiados durante os Jogos. Assim, a
partir da segunda rodada, homens e mulheres
brasileiros passaram a jogar com a camisa
sem nenhum símbolo na camisa. O mesmo
valeu para outras seleções, como a
Argentina. No final, prata para a seleção
feminina e bronze para os comandados de
Dunga (a Argentina de Messi ficou com o
ouro).
LONDRES 2012 - Com Neymar ainda sub23, Mano Menezes apostou em Hulk, Thiago

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Silva e Marcelo como os três maiores de 23
anos. A camisa da Nike era idêntica à da
seleção principal, mas dessa vez já com o
escudo da CBF trocado pela bandeira do
Brasil e os anéis olímpicos. A seleção
feminina usou um uniforme semelhante ao
modelo do ano anterior da masculina, com
uma faixa verde horizontal no peito (a azul
tinha detalhes amarelos) - mas também com a
bandeira e os anéis no lugar do símbolo da
CBF. Marta & cia. caíram nas quartas,
enquanto o time de Mano bateu na trave:
chegou à final, mas perdeu o ouro para o
México.
RIO 2016 - Pela primeira vez, as seleções de
futebol seguirão o padrão das outras
modalidades olímpicas e usarão no peito o
escudo do Time Brasil. Produzidas pela
Nike, as camisas amarela e azul seguem o
mesmo desenho das lançadas recentemente
pela empresa para o time principal (a única
diferença entre as mulheres é o corte, mais
feminino).

SOCIAL
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Completando 30 anos de casados Alex Lopes
Young e sua simpática esposa Sonia. Eles que
comemoram a data ao lado da filhota em
Florianópolis-SC. Felicidades ao casal.

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

By Rosane Michels

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

Esotérico
Energias bem mais
tranqüilas e seu regente em
bom aspecto com o Sol,
movimentam de maneira
bastante positiva os
acordos que envolvem
sociedades e parcerias envolvendo uma
grande soma de dinheiro. O momento
promete um novo e promissor passo à
frente.

Os dias seguem bem mais
leves e, com o bom
aspecto entre o Sol e
Marte, você tem mais
força e energia para
trabalhar em projetos que envolvam o
aumento de seus rendimentos. Tome
cuidado apenas, para não gastar mais
que o necessário. Economize.

O astral segue mais leve,
sem muitas tensões e, com
Marte e Sol em bom
aspecto entre si, você vai
poder melhorar o ritmo dos
projetos que envolvem
parcerias. Tome cuidado apenas, com o
excesso de agressividade, que esse
aspecto pode promover.

O astral segue mais leve
nos próximos dias e, com o
bom aspecto entre o Sol e
Marte em seu signo, você
poderá sentir com clareza,
sua vida ganhando um
novo ritmo. Os negócios voltam a
caminhar de maneira intensa e os
projetos começam a dar resultados.

Seu signo também usufrui
de um período de maior
tranqüilidade e, com o
bom aspecto entre Marte e
o Sol, o trabalho continua
intenso, mas de maneira
equilibrada e com resultados práticos
rápidos. Os tempos são de colheita,
mais que de plantação.

Apesar de Saturno ainda
estar em seu signo, o astral
está mais leve e a vida
caminha de maneira firme
e objetiva, especialmente
se tiver o Sol nos primeiros graus do
signo. O momento é ótimo para o
planejamento ou revisão de projetos
pessoais e profissionais.

O astral segue mais leve,
depois de anos de
enfrentamentos e, com o
bom aspecto entre o Sol e
Marte, um novo amor
ainda pode surgir em sua vida. Sua
criatividade aumentou nas ultimas
semanas e você deve usá-la para os
projetos profissionais.

O astral segue bem mais
leve e, com o bom aspecto
entre o Sol e Marte, os
contatos profissionais
importantes, começam a
dar seus frutos e novos contratos
podem ser firmados. Tome cuidado
apenas, com o excesso de energias, que
pode levar à ansiedade.

O astral continua
favorável a todos os
leoninos e, com o bom
aspecto entre Marte e o Sol
em seu signo, você vai
poder dar andamento ao projeto de
comprar ou vender um imóvel, que
pode ser de família. Tome cuidado
apenas, com as brigas domésticas.

Com o astral mais leve e,
com o bom aspecto entre
Marte e Sol, você estará
mais assertivo e
determinado a alcançar suas
metas e objetivos
profissionais. O momento é bom para dar
andamento a projetos. Tome cuidado
apenas para não passar por cima de
pessoas importantes.

Com o astral mais leve e as
emoções conquistando
certo equilíbrio, o bom
aspecto entre Marte e o
Sol, promete movimentar
com intensidade acordos que estão em
fase de negociações. Tome cuidado
apenas, com o excesso de energias, que
pode levar à ansiedade.

O astral segue mais leve,
apesar da pressão de
Saturno, mas, com o bom
aspecto entre o Sol e
Marte, seus projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem viagens internacionais ou
estudos superiores, caminham com
mais força e objetividade.

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

Um inicio de semana muito produtivo é o que
desejamos a encantadora coordenadora do SENAR
Rosa Cesário, que vem desenvolvendo um belo
trabalho juntamente com os pequenos produtores.
Sucessos.

***************************
Em nosso espaço mirim destacamos a encantadora
Paula Fernanda que aniversariou ontem e
comemorou esta data especial ao lado da sua
mamãe coruja Carol Fagundes. Felicidades
gatinha!!!

Uma ótima terça-feira ao casal que encanta a
todos com seu charme e simpatia por onde passa,
João Batista Melo e Adirce Alves.

Um ótimo dia regado de boas energias é o que
desejamos ao competente coordenador de indústria e
Comercio de Cáceres Tonny Mendes.

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

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

