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ARTESANATO FIPe

Artesões de várias cidades do
Estado estão presentes no FIPe
Foto: Divulgação

A arena FIPe será palco não só da pesca e dos shows, mas
também da exposição dos trabalhos artesanais da Associação Pantaneira
dos Artesãos de Cáceres, que reuniu 33 artesãos do Estado. Página 03

DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cuiabá sedia hoje e amanhã 2ª Reunião de Trabalho
entre procuradores de Justiça da Amazônia Legal

Exposição conta com trabalho de 33 artesões do Estado

FESTA JULINA

17º Arraiá Corrêa acontece
na segunda semana de julho
Foto: Arquivo

Procuradores-Gerais de Justiça dos Estados que compõem a
Amazônia Legal se reúnem nesta quinta e sexta-feira (09 e 10), na sede do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para dar sequência às
discussões sobre estratégias de atuação e desafios na área ambiental.
Página 06

A
Capitalize
Promoções e Eventos
e
Associação de Cabos e
Soldados realizarão nos dias
08, 09 e 10 de Julho, a 17º
edição do maior e melhor arraiá
da região, o tradicional o
“Arraiá Corrêa”. Página 03

Página 04

Arraiá Corrêa acontece no mês de julho

ZPE

Câmara Temática conta com
a participação de 30 entidades

Página 05

Foto: Assessoria

A Câmara Setorial Temática
(CST), que vai debater a Zona de
Processamento de Exportação
(ZPE), localizada no município de
Cáceres e a fronteira Brasil-Bolívia,
instalada nesta terça-feira (07),
conta com a participação de 30
entidades, entre associações,
universidades, prefeituras, órgãos e
autarquias do governo estadual e
federal, de diversas áreas, como
saúde, segurança e comércio.
Página 04

A primeira reunião da Câmara Temática está prevista para o dia 23 do corrente mês
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Mudando a Amazônia: o Ambiental

De cassação
a prisão!
Moralidade = moral, a palavra
“moral” vem do latim mos ou moris que
significa costume, vivemos em sociedade
com normas estabelecidas do que é certo e
do que é errado. Porém, esta palavra no
Congresso Nacional, ao longo dos meses
vem sendo veementemente vilipendiada de
todas as formas. Por ser bicameral, tanto o
presidente da Câmara dos Deputados,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), está preste a
ser cassado, e ainda, poderá ser preso;
enquanto, o Senado Federal, tem como
citados: o presidente Renan Calheiros
(PMDB-AL), o Senador Romero Jucá
(PMDB-RR), além do ex-presidente da
República José Sarney (PMDB), todos
foram denunciados pelo procurador-geral
da República, Rodrigo Janot, que pediu ao
Supremo Tribunal Federal (STF) a prisão
deles.
A degradação: moral, cívica e
institucional em nosso país, ganha
contornos de perplexidade e vergonha de
sermos brasileiros, em função de tanta
roubalheira, independentemente, de quais
partidos políticos pertençam.
Como se não bastassem à desfaçatez
e a cara de pau de alguns elementos nocivos
à sociedade, travestidos de parlamentares,
além de cometerem ilicitudes, chegam ao
cinismo de criar mecanismos para
atrapalhar e burlar, o pedido de cassação
deste ou daquele parlamentar.
O procurador-geral da República,
Rodrigo Janot, pediu ao Supremo Tribunal
Federal (STF), a prisão do presidente do
Senado Renan Calheiros (PMDB-AL), do
presidente afastado da Câmara Federal,
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), do senador
Romero Jucá (PMDB-RR) e do expresidente da República José Sarney
(PMDB-AP).
Os pedidos foram feitos com base
em gravações, feitas pelo ex-presidente da
Transpetro Sérgio Machado, através de
delação premiada. A alegação da PGR é que
Renan, Sarney e Jucá, estariam agindo com
o objetivo de barrar a Lava Jato, que vem
investigando desvio de somas vultosas, da
Petrobras; e vem colocando, muita gente
“boa” na cadeia.
Quando falei de: moralidade, ética,
decência, não foi com objetivo apenas de
mostrar os desmandos e desrespeitos com a
população brasileira. Quero chamar a
atenção da população brasileira; este ano
teremos eleições municipais, por certo,
aparecerão verdadeiros salvadores da
pátria, pessoas abastadas políticos
carreiristas, que querem por tudo comprar
um mandato eleitoral.
É este momento impar, para dar-lhes
o troco, votando em pessoas que
efetivamente possam bem representá-los,
pessoas probas, honestas, verdadeiras,
descente que não agem como avestruzes,
tendo que esconder suas cabeças, por ter
rabo preso ou coisa que o valha.
Pare o mundo, quero descer!

Diante do novo, há dois
caminhos: resistir e ser engolido pelo
novo ou mudar, tentando se adaptar ao
novo. Embora as mudanças não sejam
imediatas, sendo construídas num
intervalo de tempo necessário à difusão
de ideias, ao convencimento e à
mobilização social, as mudanças
acabam por se impor.
Isso ocorreu com a ideia de
Desenvolvimento Sustentável
Amazônica. Ideias como plano de
manejo, intensividade na produção e
racionalização já se impuseram. Não se
trata de ser mal, verde ou
antinacionalista (eu não me atribuo
nenhum desses predicados). Trata-se de
agir com inteligência, reconhecendo-se
a inevitabilidade da mudança.
Diminuiriam resistências e
catalisariam mudanças modelos menos
burocráticos, e mais eficientes, efetivos
e ágeis. Exemplifique-se. A
inadimplência no pagamento de multas
ambientais é alta no Brasil, imperando a
impunidade na atuação administrativa
ambiental (Menos de 1% das multas
emitidas pelo Ibama e pela Sema entre
julho de 2005 e julho de 2006 foram
pagas pelos infratores ambientais, e os
pagamentos não se referiam a grandes
desmatamentos ((acima de mil
hectares.))
Como 25% dos casos
concentram 75% dos valores devidos
em multas, e como os recursos humanos
são deficientes, o foco deve ser grandes
desmatamentos e julgamentos
administrativos céleres.)
Outro exemplo: reduzir níveis
recursais em sede administrativa no
caso de infração ambiental para
desestimular a prescrição. Essa
burocracia existe também na outra
ponta, para aqueles que tentam agir
legalmente. Assim, as licenças
ambientais não raro são concedidas
após longos anos.
Mas, ineficiência, que dificulta a
consolidação das mudanças, existe
também quando soluções não existem.
Exemplifique-se. O percentual de
reserva legal varia conforme o bioma,
sendo o percentual amazônico superior
a outros biomas. Por equidade, e sem
desprezar a importância de outros
biomas, deve-se permitir a
compensação ambiental por
proprietários de biomas não
amazônicos em áreas de floresta
amazônica.
Isso poderia financiar a cara
regularização fundiária amazônica,
sobretudo em parques nacionais. E
mais: isso poderia financiar o uso e a
exploração efetiva de unidades de

conservação passíveis de exploração
econômica, gerando infraestrutura
turística, emprego e renda.
Uma outra inovação possível é a
distribuição de recursos por Estados
considerando a "compensação
histórica", ou seja, a distribuição de
recursos aos Estados conforme o
percentual de vegetação nativa
preservada. Se a imensa maioria de
brasileiros é favorável à preservação
amazônica, e se essa preservação impõe
condicionantes adicionais à população
amazônica, seria justo dividir esse ônus
com os demais brasileiros.
Outros exemplos podem ser:
procedimentos administrativos e
judiciais mais céleres para a
regularização fundiária e ambiental;
utilização instrumental dos tributos
para crescentes e contínuas metas de
incorporação tecnológica aos
empresários amazônicos, elevando-se a
produtividade numa determinada
cadeia econômica. Como as mudanças
ocorrem também com inovações, é
urgente repensar o papel do Estado e as
características de atuação dos mercados
e das instituições financeiras.
Exemplifique-se.
Considerando as instituições
financeiras, isso pode ser feito
avaliando-se, ambientalmente, a
qualidade do crédito concedido, antes,
durante e depois de sua concessão.
Atualmente, na análise de um
crédito rural, os bancos verificam
essencialmente as condições
financeiras do tomador do empréstimo,
especialmente as garantias oferecidas.
Influenciadas pelo desenvolvimento
sustentável, as concessões creditícias
devem visar o crescimento econômico,
mas também a distribuição de renda e a
sustentabilidade ambiental, e por isso,
os bancos poderiam ter papel mais ativo
no estímulo à produção ambientalmente
adequada.
Não há Amazônia sem floresta,
não há desenvolvimento sustentável
sem preservação. Em 40 anos, essas
orações significaram mudança de visão
sobre a Amazônia. Preservar a floresta
não é apenas mais uma opção.
*Artigo Final da série de artigos
Desenvolvimento Sustentável da
Amazônia.
Rinaldo Segundo, promotor de
justiça no MPE/MT e mestre em
direito (Harvard Law School), é
autor do livro “Desenvolvimento
Sustentável da Amazônia: menos
desmatamento, desperdício e
pobreza, mais preservação,
alimentos e riqueza,” Juruá Editora.

ASSEMBLEIA GERAL
O Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais de Cáceres (SSPM), realiza
hoje, 9, as 17h em sua sede, Assembleia
Geral Extraordinária. Vários assuntos estão
na pauta, entre eles: a recomposição de
membros do Conselho Municipal de Saúde
por servidores da saúde e o
recadastramento previdenciário. que está
sendo feito pelo Instituto Municipal de
Previdência Social dos Servidores do
Município (PREVI-Cáceres).
PORTARIA 002/2016
O documento assinado pela juíza da Vara
da Infância e Juventude, Alethea Assunção
dos Santos, veta a presença e permanência
de crianças de até 12 anos
desacompanhadas dos pais ou responsáveis
durante o FIPe, já adolescentes de até 16
anos podem estar acompanhados de outros
parentes. A portaria ainda determina que os
shows deverão terminar até as 3 horas, com
tolerância máxima de uma hora. E que os
organizadores são responsáveis pelo
efetivo controle de entrada dos
frequentadores, coibindo a entrada e
permanência de adolescentes. Estipula
ainda multa de três a vinte salários mínimos
aos organizadores se a portaria não for
cumprida.
BOLSAS DE ESTUDO
Por meio do Programa do Governo Federal
Universidade para Todos - PROUNI, a
Faculdade do Pantanal disponibiliza 24
bolsas de estudo, sendo 8 integrais e 16
parciais. As inscrições serão realizadas pela
internet http://siteprouni.mec.gov.br e
encerram na sexta-feira dia 10. Podem se
inscrever no programa o estudante
brasileiro que não tenha diploma de curso
superior, que tenha feito o Enem de 2015 e
obtido no mínimo 450 pontos na média das
notas e que não tenha zerado na redação.
NOTA DE REPÚDIO
Foi aprovado na sessão ordinária de
segunda-feira pela Câmara Municipal de
Vereadores de Cáceres, nota de repudio ao
governador do Estado, Pedro Taques
(PSDB), pelo não pagamento da RGA de
11,28% aos servidores públicos. Por 10
votos a um, sendo que o voto contrário foi
do vereador Manoel Leiteiro.
CONTAS TAQUES
O Tribunal e Contas de Mato Grosso,
realizará na segunda-feira, 13, as 15 horas,
sessão extraordinária para votar as contas
referente ao ano de 2015 do governador
Pedro Taques. O processo é da relatoria do
conselheiro José Carlos Novelli.
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ARTESANATOS NO FIPe

De acordo com a Coordenadora da APAC, Sueli Tocantins, os artesanatos são sustentáveis,
pois são trabalhados com madeiras reaproveitáveis, sementes, castanha do Brasil

Artesões de várias cidades do
Estado estão presentes no FIPe
Redação
Foto: Arquivo

A

exposição dos 33
artesões
retrata a
realidade matogrossense em telas, esculturas e
peças de artesanato feitos com
matéria-prima regional por
integrantes da APAC.
Além dos artesãos cacerenses,
estão expondo também artistas de
Cuiabá,
Chapada Dos
Guimarães, Curvelândia,
Aripuanã e Várzea Grande.
De acordo com a
Coordenadora da APAC, Sueli
Tocantins, os artesanatos são
sustentáveis, pois são trabalhados
com madeiras reaproveitáveis,
sementes, castanha do Brasil, etc.
Ela ressaltou também a
parceria com artistas plásticos
cacerenses que transformam telas
em filmes termocolantes e em
tamanho menores com preços
bem acessíveis.
“A exposição está
maravilhosa com diversos
artesanatos a preços populares,
além de camisetas com patch

RESGATE

AAAC resgata cadela amarrada e jogada
em lixeira de supermercado em Cáceres
Hemilia Maia

A

Sueli Tocantins – Coordenadora da APAC

aplique, chinelos com temas do
pantanal, cintos de macramê,
sabonetes artesanais, artesanatos
religiosos, produtos comestíveis

também artesanais, banana chips,
bombons caseiros e outros”
finaliza Sueli.

FESTA JULINA

17º Arraiá Corrêa acontece
na segunda semana de julho

Associação Ajuda aos
Animais de Cáceres
(AAAC) resgatou uma
cadela na manhã de terça-feira na
lixeira de um supermercado que
fica na Avenida Getúlio Vargas,
Bairro Vitória Régia.
O animal foi jogado fora
vivo e amarrado em um saco,
onde agonizaria até a morte. O
criminoso deve ter pensado que
seu delito seria recolhido pelo
caminhão de lixo e levado para
bem longe. Segundo a moradora,
que pediu o resgate, o animal latiu
a noite toda, mas que ela nunca
poderia ter imaginado a situação
em que este se encontrava. Ela
achou que fosse um cachorro
preso. Só pela manhã quando seu
marido foi comprar pão é que
encontrou a cadela.
Levada pela AAAC para
uma clínica veterinária, Vitória
(como foi batizada) segue
internada.
De acordo com o
presidente da Associação, Wilson
Costa Marques, que fez o resgate

e acompanhou o atendimento, já
foi confirmado que a cadela está
c o m
c i n o m o s e .
A Associação de Ajuda
aos Animais de Cáceres fará o
boletim de ocorrência (BO) e
pede a quem tiver alguma pista ou
informação sobre quem cometeu
tal barbárie que denuncie para
que o culpado seja punido pelo
crime contra este animal.
A cinomose é uma doença
transmitida por vírus e
geralmente mata suas vítimas
lentamente e de forma dolorosa.
Não existe tratamento específico
para cinomose.
O uso de medicamentos é
utilizado para o controle dos
sintomas. Para prevenir a doença
é preciso vacinar o animal com
três doses da vacina polivalente
no primeiro ano de vida e, depois
com uma única dose a cada ano.
As imagens do resgate
estão na página da AAAC em
www.facebook.com/aaacaceres

Foto: Facebook

Da Reportagem

E

m mais uma edição o
ARRAIÁ CORRÊA
realiza o grandioso
Festival de Prêmios, as cartelas já
estão sendo comercializadas a R$
20,00, na Capitalize, Associação
de Cabos e Soldados e Batalhão
da Polícia Militar.
Francisco Alves,
presidente da Capitalize e
organizador do Arraia, falou a
nossa reportagem
que o
diferencial neste ano é que todo
dinheiro arrecadado com a festa
será destinado para melhorias na

Associação do 6º Batalhão da
Policia Militar bem como, alguns
reparos no anexo do Comando do
6º BPM-MT e no Abrigo dos
idosos “Lar Serva de Maria” e
APAE de Cáceres.
A premiação do 17º
Arraiá Correa está imperdível,
são 03 televisores LCD sendo um
42” e dois 21”, computador,
moto Fan 125 CC e um Gol 2
portas básico.
Chico ressaltou que além das
tradicionais comidas típicas,
artesanatos,
apresentações
Foto: JCC

culturais, concurso de quadrilhas
haverá bailão todas as noites até o
sol raiar.
O 17º Arraiá Corrêa, é
realizado tradicionalmente na
praça da 7 de setembro, em um
espaço bem maior, como no ano
passado, afirmou Chico. O
Presidente da Capitalize
Produções e Eventos, Francisco
Alves, garante que será a melhor
premiação de toda a história da
festa, e que o bingo está previsto
para acontecer a partir das 22
horas. “A realização deste
grandioso evento é dedicado às
famílias cacerenses e de toda
região que sempre acreditaram no
nosso trabalho”, finalizou.
A cadela resgatada foi batizada como Vitória

Presidente da Capitalize Produções e Eventos - Francisco Alves

Cáceres-MT, quinta-feira 09 de junho de 2016

COTIDIANO
ZPE

Câmara Temática conta com
a participação de 30 entidades
Lis Ramalho

Foto: Assessoria

A primeira reunião da Câmara Temática está prevista para o dia 23 do corrente mês
deputado Dr. Leonardo (PSD),
estão as cidades com o maior rebanho bovino
do Brasil; Cáceres, Vila Bela e Pontes e
requerente da CST, que pretende
Lacerda.
discutir o desenvolvimento social e
O intuito é fazer esse trabalho
econômico da região oeste e sudoeste de
visando o desenvolvimento dessa região,
Mato Grosso, informou que uma audiência
melhorando a segurança na fronteira e
pública binacional deverá acontecer ao longo
auxiliando na efetiva conclusão das obras da
dos trabalhos desta Câmara.
ZPE, que deverá gerar mais de 50 mil
“A ZPE exige uma série de ações,
emprego se funcionar em sua totalidade,
na área econômica, ambiental, saúde,
sendo até mesmo, uma grande saída para a
cidadania e segurança. Ela é o elemento de
crise que o nosso país enfrenta”, ressaltou.
integração entre os dois países. Essa
Regimentalmente, a Câmara
audiência binacional será justamente para
Temática tem 180 dias, podendo ser
consolidarmos as relações diplomáticas
prorrogada por mais 180. Segundo, o
entre Mato Grosso e a Bolívia, buscando
presidente, as reuniões serão mensais e a
juntos, políticas públicas e estudos técnicos
primeira já está prevista para este mês, dia
de segurança na fronteira e relações do
23.
comércio exterior. A Câmara vai estudar,
O relator da CST, oficial de
com todas as entidades envolvidas, o
inteligência da Agencia Nacional de
desenvolvimento e o impacto econômico da
Inteligência (ABIN), Daniel Almeida de
ZPE para Mato Grosso, desenvolvendo
Macedo disse que reuniões deverão
oportunidades de negócios, fomento também
acontecer nos municípios da região
o turismo e cultura da nossa região que é
fronteiriça, para que estudos in loco possam
riquíssima na fauna e flora, tendo em vista
ser feitos, verificando assim, a realidade
que temos boa parte do Pantanal. Estamos
dessas cidades. O relatório final vai embasar
muito contentes por ver o empenho e a
o governo estadual e federal, além das
participação dessas entidades, é um número
prefeituras, como forma de integrar a todos,
recorde em uma Câmara Setorial Temática.”,
na bandeira pelo desenvolvimento da região.
destacou.
Vale destacar que a ABIN é vinculada ao
O presidente da CST, assessor
Gabinete de Segurança Institucional da
parlamentar, Carlos Eduardo de Souza
Presidência da República.
lamentou que região está entre as mais pobre
“O tema fronteira é prioritário para
do país. “É triste, pois é nessa região que

O

o Palácio do Planalto. O país tem interesse no
desenvolvimento de ações de segurança
pública, em defesa nacional na faixa de
fronteira. Cáceres por ser a cidade que faz
divisa com a Bolívia é necessário essa
discussão, pois a ZPE precisa contar com um
suporte maior na segurança. Vamos fazer um
levantamento das vulnerabilidades e fatores
que contribuam para buscar as soluções.
Grande iniciativa do deputado Dr. Leonardo
e excelente a participação maciça de órgãos
públicos, organizações civis, associações. É
interessante, pois cada um terá um olhar
diferente de acordo com a sua especialidade,
e ao final, vamos fazer um relatório que com
certeza, vai auxiliar muito os poderes para
implantar as políticas necessárias para o
desenvolvimento dessas áreas”, salientou.
Compõem a Câmara Setorial
Temática, a Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), Universidade
Mackenzie, Procuradoria da República em
Mato Grosso (PRMT), Tribunal de Justiça do
Estado de Mato Grosso (TJMT), Exército
Brasileiro, Instituto de Desenvolvimento
Agropecuário de Mato Grosso (Indea/MT),
Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa), Sociedade
Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), Casa
Civil, Secretária de Estado de Planejamento
(Seplan), Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Instituto de Terras de
Mato Grosso (Intermat), Ministério Público
do Estado (MPE), Procuradoria Geral do
Estado (PGE), Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária (Incra),
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(SEMA), Fundação Nacional do Índio
(Funai), Secretaria de Estado de Saúde
(SES), Associações de Criadores de Mato
Grosso (Acrimat), Federação da Agricultura
e Pecuária do Estado de Mato Grosso
(Famato), Secretaria de Estado e
Desenvolvimento Econômico (Sedec),
Federação das Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Fiemt), Associação dos Produtores
de Soja e Milho do Estado de Mato Grosso
(Aprosoja), Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae),
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais (Ibama), Corpo de
Bombeiros, Receita Federal.

Dicas para manter seu cão feliz
A alegria do seu cão não é uma coisa que você deve ignorar.
Os donos de animais têm de parar de pensar que ter um animal de
estimação é simples e, precisam perceber que eles necessitam de
algumas coisas para serem felizes e aproveitarem a vida.
Entendendo isso, não importa de qual raça seu animalzinho é. Siga
estas dicas para fazer com que o seu cão seja saudável e feliz:
Seja amoroso com seu bichinho - Isso não parece ser tão difícil,
mas no dia-a-dia com uma agenda agitada pode ser deixado para
trás.Reserve pelo menos alguns minutos todos os dias para
simplesmente dar carinho a seu animal de estimação e mostrar o
seu amor. Se você não sabe o quão importante isso é, então talvez
os animais não são para você.
Deixe o seu cachorro livre - Isso é ignorado com muito mais
frequência do que se imagina. Os cães são normalmente
energéticos, criaturas atléticas e precisam correr e pular. Assim
sendo, leve seu cachorro para parques, trilhas, ou para um terreno
seguro (cercado ou distantes das ruas) e deixe que ele corra ou ande
a vontade.
Água fresca e limpa - Muitas pessoas deixam a água dos cães em
pratos por vários e vários dias. Nessa água acumula-se sujeira e
gordura, ela fica parada, e pode se tornar um local visitado por
insetos. Troque a água do seu animal todos os dias, e tenha certeza
de utilizar água fresca e limpa. Também garanta que a vasilha não
fique sem água por longos períodos. Assim como é para os
humanos, para os cachorros consumir água suficiente é um dos
segredos do funcionamento correto do corpo. Possibilitar ao seu
animal de estimação uma água boa e fresca é um passo importante
para fazer com que ele seja saudável.
Dê ao seu cachorro refeições de qualidade - Filhotes precisam de
refeição de boa qualidade, escolhas alimentares saudáveis. Outra
coisa importante é que o seu cão também precisa gostar dos
alimentos que ele ganha. Experimente comida para cachorro
molhada ou seca - aquelas que estão cheias de valor nutritivo e
proteínas, e aconselhada por especialistas. Filhotes são carnívoros
e precisam de carne de verdade dentro de seu plano de dieta. As
pessoas devem saber que não devem alimentar com sobras de
comida o seu cão. Mas, por outro lado, todas as sobras de carne são
liberadas. Você também pode dar os ossos dos açougueiros (nunca
de aves, apenas ossos de animais grandes), que eles adoram. Então,
desde que você siga essas dicas corretamente, a dieta do seu animal
de estimação vai se tornar mais diversificada e vai fazer seu cão ser
mais saudável e mais feliz.
Divirta-se com o seu cachorro ou lhe ensine algo - Filhotes
precisam de estímulos, exercícios e também precisam aprender.
Eles estão propensos a monotonia e exigem alguma atividade para
ocuparem o tempo. Então, independentemente de dentro ou de
fora, passe algum tempo sendo enérgico e se divertindo com o seu
cachorro. Isso pode ser feito tentando ensinar ele a fazer alguma
coisa, como pegar o jornal. Estas são algumas dicas básicas de
como você pode melhorar a qualidade de vida de seu amigão.
(Por: Filipi S. A.)

IFMT CÁCERES

Matrículas para os classificados no seletivo de
Técnico em Agropecuária encerra nesta sexta
Redação c/ Assessoria

O

Instituto Federal de Mato
Grosso, IFMT Campus Cáceres
– Prof. Olegário Baldo divulgou
na tarde de terça-feira (07.06) a relação
dos aprovados para o Processo Seletivo
Classificatório 2016/1 para
preenchimento de vagas remanescentes
do Curso Técnico em Agropecuária
(pós-médio). De acordo com o edital
18/2016, o aprovado deverá apresentar,
no ato da matrícula, original, cópia ou
cópia autenticada da certidão de
nascimento ou casamento, do histórico
escolar do ensino médio ou equivalente,
cédula de identidade oficial e CPF.
São exigidos também,
comprovante atualizado de endereço,
como conta de luz ou telefone (cópia frente e verso) e de regularidade com o
serviço militar obrigatório, para os
maiores de 18 (dezoito) anos do sexo
masculino, além de uma foto de
tamanho 3 x 4 iguais e recentes.

As matrículas se encerram
nesta sexta-feira (10.06) e devem ser
realizadas na Secretaria de Registros

Escolares do Campus.
Confira relação de
aprovados no site www.cas.ifmt.edu.br
Foto: Arquivo
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VESTIBULAR UNEMAT

A Unemat deverá reabrir as inscrições para o vestibular aos indígenas, disponibilizando o mesmo prazo
para matrícula fixado anteriormente aos demais candidatos, sob incidência de multa de R$ 50 mil

Justiça Federal concedeu liminar que
garante acesso de indígenas na Unemat
Assessoria

Foto: Divulgação

Edital de vagas não contemplou vagas para candidatos oriundos de etnias indígenas

A

Justiça Federal concedeu determina à Universidade de
liminar ao Ministério Mato Grosso (Unemat) a
Público Federal em Mato suspensão do vestibular 2016/2.
Grosso (MPF/MT)
em que
O edital não contemplou

vagas para os candidatos
autodeclarados como oriundos de
etnias indígenas.
Ele previa parte das vagas
aos candidatos incluídos na Ação
Afirmativa Piier (Programa de
Integração e Inclusão ÉtnicoRacial), sem contudo incluir os
indígenas. A Justiça Federal
determinou a suspensão imediata
do certame até a retificação do
edital, que deverá contemplar a
obrigatoriedade de inclusão na
A ç ã o A f i r m a t i v a P i i e r,
separadamente, reserva de vagas
também aos autodeclarados
índios em proporção compatível à
sua representatividade no estado
de Mato Grosso.
A reserva não poderá ser
inferior a uma vaga, devendo
assegurar que uma porcentagem
das vagas sejam destinadas à
concorrência e ingresso
exclusivo dos autodeclarados
indígenas, que concorrerão

somente entre si e não com os
demais beneficiados na Ação
Afirmativa Piier.
A Unemat deverá reabrir
as inscrições para o vestibular aos
indígenas, disponibilizando o
mesmo prazo para matrícula

ECO SPORT CAPOTA NA TALHAMARES
NA MADRUGADA DE ONTEM
Madrugada de ontem,
foi marcada por
acidente envolvendo
uma Eco Sport e uma
máquina de limpeza
de rua, na Avenida
Talhamares, próximo
ao Posto Pedro Neca.
Segundo informações
do condutor da
máquina, ele
trafegava sentindo
trevo/centro quando
repentinamente foi
surpreendido pelo
Eco Sport, placas
OBH 2476, que colidiu com a máquina. Com o choque o veículo,
conduzido por M.L.S. de 47 anos, capotou no meio da Avenida e a
máquina parou em cima da calçada. A máquina pertence a empresa
Eletroconstro, que presta serviços para a prefeitura e era conduzida pelo
senhor J.R.A. de 37 anos, que prestou socorro a vítima que foi
encaminhada por terceiros ao hospital. (Foto: Divulgação)
GEFRON APREENDE ARMA DE FOGO E
NOTAS FALSAS NA FRONTEIRA
Policiais militares do
Grupo Especial de
Segurança de
Fronteira, nesta
segunda-feira ( 06.06)
realizaram a prisão de
Rodiney de Oliveira de
38 anos, Ronaldo
Rodrigues da Silva de
18 anos e Adélio
Miguel da Silva de 31
anos, suspeitos de
porte ilegal de arma de
fogo e por estar com
moeda falsa. Abordagem ocorreu em uma barreira na região conhecida
como 90 graus, município de Vila Bela da Santíssima Trindade. A equipe
volante do Gefron realizava barreira policial na região conhecida como
90 graus, quando foi abordado o condutor de uma motocicleta Yang há
Neo com mais dois ocupantes. Antes da abordagem na barreira foi
verificado pela equipe policial que um dos passageiros jogou algo ao
solo, então foi realizada revista pessoal e apreendido com Adélio duas
notas de R $ 50,00 falsas e com Rodiney mais duas notas de R$50,00
também falsas, foi realizada varredura no local e apreendido um revólver
calibre 38, com 04 munições intactas do mesmo calibre. Diante dos fatos
todos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil de
Vila Bela Da Santíssima Trindade, para as providências que o caso
requer.(Fonte e Foto: Carla Duarte/Gefron)

TEATRO TEMÁTICO

Terceira etapa do Fetran encerra com
12 apresentações em Pontes e Lacerda
Assessoria Detran-MT

T

erceira etapa do 13º
Festival Estudantil de
Te a t r o Te m á t i c o d e
Trânsito (Fetran) do Estado de
Mato Grosso encerra com mais de
1.500 pessoas participantes,
sendo alunos, professores e
público em geral.
As apresentações foram
realizadas no município de
Pontes e Lacerda, durante o
período de 30 de maio a 02 de
junho.
O festival que seguiu
durante toda a semana contou
com 12 apresentações de alunos
com espetáculos estudantis
temáticos de trânsito nas
categorias infantil, infantojuvenil e juvenil de escolas das
redes municipal, estadual e
particular.
A abertura do evento
contou com a participação do
prefeito Donizete Barbosa do
Nascimento, de vereadores, da
Polícia Rodoviária Federal
(PRF), entre outros. Nesta etapa,
os inscritos foram alunos das
Escolas de Educação Especial
(Apaes) dos municípios de Pontes
e Lacerda e Comodoro, além de
estudantes da Escola Estadual

Dormevil Faria da cidade.
O objetivo do Festival é
sensibilizar e conscientizar por
meio de atividades lúdicas o
público infanto-juvenil sobre
direitos e deveres no trânsito em
prol da construção de uma cultura
de paz.
O projeto Fetran é
realizado pela parceria firmada
e n t r e D e t r a n / M T, 2 ª
Superintendência Regional da

fixado anteriormente aos demais
candidatos, sob incidência de
multa de R$ 50 mil.
A med id a d ev e s er
observada pela Unemat nos
próximos processos seletivos de
ingresso.

Polícia Rodoviária Federal em
Mato Grosso e Secretaria de
estado de Educação de Mato
Grosso (Seduc).
Cronograma das
próximas etapas classificatórias –
Fetran Mato Grosso:
13/06 a 17/06/2016 - Etapa Aricá
Mirim realizada em Jaciara/MT;
20/06 a 25/06/2016 - Etapa
Cuiabá realizada em Várzea
Grande/MT.
Foto: Divulgação

13º Festival Estudantil de Teatro Temático de Trânsito (Fetran) encerra com mais de 1.500 pessoas participantes
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O valor deste lote é maior do que o primeiro lote do IR de 2015 e também
de 2014, que somaram, respectivamente, R$ 2,36 bilhões e R$ 1,9 bilhão

Receita abriu consultas ao 1º
lote de restituições do IR 2016
G1 Brasília
Foto: Ilustração

A

Receita Federal abriu
nesta quarta-feira (8), as
9h, as consultas ao
primeiro lote de restituições do
Imposto de Renda 2016 e a lotes
residuais (para quem caiu na
malha fina) de anos anteriores.
De acordo com o Fisco, o
crédito bancário para 1,61 milhão
de contribuintes será realizado no
dia 15 de junho e soma R$ 2,65
bilhões. Do número total de
contribuintes do primeiro lote,
1,49 milhão são idosos e 113,76
mil possuem alguma deficiência
física ou mental ou moléstia
grave. Essas pessoas têm
prioridade no recebimento.
O valor deste lote é maior
do que o primeiro lote do IR de
2015 e também de 2014, que
somaram, respectivamente, R$
2,36 bilhões e R$ 1,9 bilhão. Mas

está abaixo do registrado no
primeiro lote de 2013 - culo valor
total foi de R$ 2,71 bilhões em
restituições para os contribuintes.
Consultas - Assim que aberta, a
consulta poderá ser feita pelo site:
http://www.receita.fazenda.gov.b
r/Aplicacoes/Atrjo/ConsRest/Atu
al.app/paginas/index.asp
A Receita Federal lembrou
que disponibiliza, ainda,
aplicativo para tablets e
smartphones que facilita consulta
às declarações do IRPF e situação
cadastral no CPF. Com ele, é
possível consultar diretamente nas
bases da Receita Federal
informações sobre liberação das
restituições do IRPF e a situação
cadastral de uma inscrição no
CPF.
Ordem de recebimento - Após o
pagamento das restituições para

contribuintes idosos e com
deficiência física, mental ou
moléstia grave, as restituições
serão pagas pela ordem de entrega
da declaração doImposto de
Renda, desde que o documento
tenha sido enviado sem erros ou
omissões. Geralmente, são
liberados sete lotes do IR a cada
ano, entre junho e dezembro. Os
valores das restituições do
Imposto de Renda são corrigidos
pela variação dos juros básicos da
economia, atualmente em 14,25%
ao ano. Em 2016, o Fisco recebeu
quase 28 milhões de declarações
de Imposto de Renda até 30 de
abril – o prazo legal.
Malha fina - No fim de abril, a
Receita Federal informou que 716
mil declarações já estavam retidas
na malha fina do IR devido a
inconsistências das informações
prestadas. Nos últimos anos, a
omissão de rendimentos foi o
principal motivo de incidência na
malha, seguido por
inconsistências na declaração de
despesas médicas.
Para saber se está na malha fina, os
contribuintes podem acessar o
"extrato" do Imposto de Renda –
disponível por meio do site da
Receita Federal no chamado eC A C ( C e n t r o Vi r t u a l d e
Atendimento). Para acessar o
extrato do IR é necessário utilizar
o código de acesso gerado na
própria página da Receita Federal,
ou certificado digital emitido por
autoridade habilitada.
Veja o passo a passo do extrato
do IR - De posse da informação
sobre quais inconsistências foram

encontradas pela Receita Federal
na declaração do Imposto de
Renda, o contribuinte pode
enviar uma declaração
retificadora ao Fisco. Quando a

situação for resolvida, o
contribuinte sai da malha fina e,
caso tenha direito, a restituição
será incluída nos lotes residuais do
Imposto de Renda.

DEFESA DO MEIO AMBIENTE

Cuiabá sedia hoje e amanhã 2ª Reunião de Trabalho
entre procuradores de Justiça da Amazônia Legal
Clênia Goreth

E

ntre os temas que serão
abordados estão as
propostas de alterações
que tramitam no Congresso sobre
licenciamento e os projetos de
mineração e energia. Já
confirmaram presença,
representantes do Ministério
Público dos Estados do Acre,
Amapá, Amazonas, Rondônia,
Roraima, Pará, Tocantins e
Maranhão. Membros do MP de
Goiás, Mato Grosso do Sul e
Minas Gerais também devem
participar dos trabalhos.
O encontro ocorrerá na
sala de reuniões da Procuradoria
Geral de Justiça, no Centro
Político Administrativo.
“Além da discussão sobre
temas atuais relacionados à defesa
do meio ambiente, a reunião
também propiciará a troca de
experiências positivas e negativas

vivenciadas por procuradores e
promotores de Justiça que atuam
nessa área nos estados da
Amazônia Legal”, ressaltou o
procurador-geral de Justiça, Paulo
Roberto Jorge do Prado.
Segundo ele, na 1ª reunião
de trabalho, realizada no Estado
do Pará, no início de maio, os
procuradores-gerais de Justiça
expediram nota pública de
repúdio à PEC 65/2012. O
objetivo foi esclarecer e
conclamar a sociedade para
reflexão sobre a gravidade e os
impactos ambientais que poderão
ocorrer caso a proposta seja
aprovada.
AUDIÊNCIA PÚBLICA: As
propostas de alteração das normas
relativas ao licenciamento
ambiental no Brasil, que tramitam
no Congresso Nacional e no
Conselho Nacional do Meio

Ambiente (Conama), também
serão debatidas em audiência
pública que será realizada em
Cuiabá, na próxima segunda-feira
(13), a partir das 14h, no auditório
da Procuradoria Geral de Justiça.
Aberta a toda a sociedade,
a audiência será presidida pelos
membros do Ministério Público
Federal e Ministério Público do
Estado de Mato Grosso.
De acordo com o Edital de
Convocação, a audiência busca
obter esclarecimentos que
sustentam às várias posições dos
membros do Ministério Público
em relação ao tema. Na pauta: as
alterações das Resoluções
01/1986 e 237/1987 do Conama
formulada pela Associação
Brasileira de Entidades Estaduais
de Meio Ambiente (Abema), PEC
65/2012, PLC 1546/2015 e PLS
645/2015.

Jornal
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Clube cumpre promessa e retira indivíduos envolvidos em confusão
na partida contra o Flamengo do programa de sócios-torcedores

Palmeiras exclui 17 torcedores do
Avanti após confusão em Brasília
Globo Esporte
Foto: Divulgação/PMDF

O

Palmeiras excluiu 17
membros do seu
programa de sóciostorcedores após a briga
ocorrida entre torcedores
alviverdes e rubro-negros na
vitória do Verdão por 2 a 1
sobre o Flamengo, no último
domingo, no estádio Mané
Garrincha, em Brasília.
A lista de nomes dos
envolvidos foi entregue ao
clube, que tomou medidas
imediatas.
No domingo, a Polícia
Militar informou que 30
palmeirenses haviam sido
presos por conta da confusão.

O conflito teve início na área
de circulação do anel superior
do estádio, com uma tentativa
de invasão dos alviverdes à
área reservada aos rubronegros.
A PM agiu com
spray de pimenta – fato que
afetou torcedores que estavam
nas arquibancadas e até mesmo
os jogadores dentro do campo.
Em entrevista à TV Globo, no
dia seguinte à ocorrência, o
presidente Paulo Nobre havia
prometido que os envolvidos
seriam excluídos do Avanti e
disse que não descarta acionálos na Justiça “por mancharem
o nome do clube e por

eventuais prejuízos”.
– Dei autorização para
que os vândalos que forem
i d e n t i f i c a d o s e
comprovadamente culpados
pela briga sejam expulsos do
programa Avanti.
Não queremos no nosso
programa de sócios esses
bandidos que se acham mais
torcedores que os verdadeiros
palmeirenses – disse o
mandatário.
Denunciados pelo
STJD pela briga, Palmeiras e
Flamengo podem perder até 10
mandos de campo para a
sequência do Brasileirão, além

PRÁ ÁSIA

Titular no Luverdense, Muralha pode
ser vendido para a Coreia do Sul
Globo Esporte

O

volante Muralha pode
ser vendido para o
Pohang Steelers, da
Coreia do Sul. A proposta está nas
mãos da diretoria do Flamengo,
que analisa os valores (não
divulgados) para concretizar ou
não o negócio. Muralha, 23 anos,
tem contrato com o Rubro-Negro

até dezembro de 2017 e defende o
Luverdense na Série B do
Brasileiro.
Titular do time da cidade
de Lucas do Rio Verde (350 km
de Cuiabá), o camisa 5 foi
expulso nesta terça-feira, na
derrota do Verdão do Norte por 2
a 0 para o Vila Nova-GO, pela
Foto: Luis Felipe Nischor/Luverdense Esporte Clube
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sétima rodada.
- Existe a proposta.
Estamos vendo com o Flamengo
e com o atleta como faremos - se
limitou a dizer o diretor de
futebol do Luverdense, Maico
Gaúcho.
Segundo foi apurado, o
clube coreano - que disputa a
primeira divisão local - observa o
futebol de Muralha desde quando
atuava pelo Bragantino, no
primeiro semestre de 2015.
Depois, foi para o Luverdense
para a disputa da Série B. Fora
dos planos do Flamengo para
2016, acabou novamente
emprestado para o time matogrossense, onde é sempre
elogiado pelo treinador Júnior
Rocha.
Muralha, campeão da
Copa São Paulo de Futebol Júnior
com o Flamengo em 2011, tem 68
jogos pelo clube. Atuou com
maior frequência quando
Vanderlei Luxemburgo era o
treinador. No time de cima,
conquistou o Carioca em 2011 e
2014. Desde que se
profissionalizou, foi emprestado
para Portuguesa, Bragantino e
Luverdense.

Torcedores do Palmeiras presos em Brasília

de pagar multa que varia entre
R$ 100 e R$ 100 mil.
Nesta quarta, o
presidente do Tribunal, Caio

CORREIO CACERENSE

Cesar Rocha, emitiu pedido
para interdição do Mané
Garrincha para jogos de
futebol.

SOCIAL
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Esotérico
Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno fazendo com que
suas metas com relação a
negociações e acordos
estejam mais esclarecidas.
Nesse contexto, você
perceberá que os novos contratos adquirem
naturalidade e fluidez. Agora é o momento
de seguir em frente sem hesitação.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno, trazendo um
momento de maior
tranquilidade e
alinhamentos que
envolvam os seus projetos para o futuro.
Se uma viagem teve que ser adiada,
agora é um período favorável para
retomar o seu planejamento.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno, fazendo com que
os desentendimentos e
confusões com a sua vida
financeira fiquem no
passado. O melhor a se fazer
é seguir adiante sem hesitar, pois as
oportunidades surgirão sem demora e o
momento propicia que você tome decisões
assertivas.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão de
Netuno, fazendo com que
você se apresente mais a finco
na realidade e esteja menos
emotivo, pois os desalinhos
no campo emocional ficam no
passado a partir de agora. É tempo de ter
mais clareza nos rumos a seguir, sobretudo
nos assuntos que envolvam parcerias.

Sol e Vênus em seu signo
estão livres da tensão
vinda de Netuno,
proporcionando maior
clareza nos rumos que
devem ser tomados e
beneficiando a conquista de suas metas.
Os desacordos e desordem relacionados
aos seus projetos ficarão no passado.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a
tensão de Netuno,
fazendo com que você se
encontre com mais
objetividade e assertivo com o rumo a
tomar nos assuntos que envolvem
suas relações no âmbito pessoal,
parcerias e sociedades.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão de
Netuno, fazendo com que
você se sinta mais seguro e
apresentando maior firmeza
em suas ações e emoções,
após um tempo em que se sentiu medroso e
inseguro. É tempo de maior clareza, apesar
de que os dias ainda seguem permeados de
tensão que envolvem o seu passado.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno, fazendo com
que se desenrole e ganhe
forma com mais facilidade
um projeto profissional que apresentou
alguns problemas e desalinhos. Os dias
proporcionam maior clareza nos rumos
que devem ser tomados.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno, fazendo com
que os rumos tornem-se
mais claros. Você se
encontra mais receptivo e
com a comunicação mais afiada. Os
questionamentos e os desentendimentos
com equipes profissionais ficam no
passado a partir de agora.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a tensão
de Netuno, trazendo um
momento em que você terá
maior senso de realidade e
clareza nos assuntos que
envolvam um romance ou
namoro. Se o relacionamento com um
filho passou por dificuldades, os dias
prometem maior tranquilidade.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a
tensão de Netuno, fazendo
com que fiquem no
p a s s a d o
o s
desentendimentos com relação a sua
vida profissional e projetos. Neste
momento é favorecida a negociação de
uma promoção.

Sol e Vênus em Gêmeos
encontram-se sem a
tensão de Netuno, o seu
regente, fazendo com
que haja maior senso de
realidade nos assuntos referentes às
relações familiares. As dificuldades
domésticas tendem a ficar no
passado.

By Rosane Michels

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

Abrimos nossa High Society parabenizando o simpático
Marcinho Lacerda que ontem completou mais um ano de
existência e experiências. Rogamos ao pai celestial que
esta data se repita por muitos anos e que sejam repletos
de paz, saúde, felicidades e sucessos.
Um alô mais que especial a finess Fernanda
Almeida que recebeu da Mary Kay um
automóvel Mercedes Bens, o segundo carro na
cor rosa que esta desfilando nas ruas da nossa
Princesinha do Pantanal. Mérito este mais que
merecido pelo seu esforço e dedicação.
Sucessos!

Cativando a todos com seu jeito de ser assim é
Francisco de Assis Vieira e sua elegante esposa
Dalva Campesatto Vieira a quem desejamos
uma ótima quinta-feira.

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

Marcando mais um gol no placar da vida o jovem Pastor
Jhon Lenon Ribeiro que hoje esta comemorando esta
data especial ao lado da esposa Tamires e amigos.
Parabéns e muitos anos de vida.

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

