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By Rosane Michels

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia de 
movimentado, de humor 
instável, que pode afetar seus 
relacionamentos, pessoais e 

profissionais. Se estiver envolvido em uma 
negociação importante, que envolve uma 
parceria de negócios, procure adiar.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia 
bastante positivo para 
envo lve r- se  com um 

planejamento de um novo projeto. Você 
estará mais fechado e reflexivo, mais 
conectado aos processos emocionais. A 
solitude lhe fará muito bem.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia de 
movimento intenso na vida 
social, em que você deve 

tomar cuidado com certa euforia, que pode 
levar ao excesso de exposição. Preserve-
se. O dia é bom para organizar novos 
contatos pessoais e/ou profissionais.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia de 
m o v i m e n t o  n a  v i d a  

doméstica, que quase tira seu foco dos 
projetos profissionais. O dia é ótimo para 
começar a criar um plano de negócio, que 
se for feito em home office, será bem mais 
produtivo.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia em 
que  você  pode  e s t a r  
envolvido com acordos e 

negociações de novos projetos de 
trabalho. Os processos mentais estarão 
mais intensos e sua inteligência e 
capacidade estratégica mais aguçadas.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia de 
bastante positivo para 
contatos com pessoas 

estrangeiras e viagens internacionais. O 
dia é ótimo também para dedicar-se a uma 
atividade espiritual em busca do equilíbrio 
mental e emocional.

A Lua em seu signo recebe 
um tenso aspecto de Júpiter 
em Capricórnio e de Vênus 
em Áries indicando um dia 
em que você pode sentir-se 
bastante energizado, mas 

em pouco tempo, a energia esgota e deixa 
você tenso e desanimado. Procure 
economizar energia, diminuindo o ritmo, 
no trabalho e nos exercícios.  

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia em 
que você deve se dedicar a 
desenvolver projetos,  

isoladamente. Você estará mais 
reservado e com nenhuma vontade de 
socializar. Se puder, adie compromissos 
que exijam trocas e simpatia. 

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter 
em seu signo e de Vênus 
em Áries indicando um dia 
de intensa atividade no 

trabalho. Cuidado apenas com o 
excesso de otimismo com relação a um 
novo projeto. Procure estudar bem 
qualquer nova proposta de trabalho ou 
de participação em novos projetos.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia em 
que você pode empolgar-se 
além da conta com um novo 

projeto, especialmente se estiver envolvido 
com uma sociedade ou parceria financeira. 
Estude minuciosamente cada passo, antes 
de firmar sua colaboração.

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia em 
que um projeto criativo já 
e m  a n d a m e n t o ,  p o d e  

começar a apresentar benefícios e lucros, 
especialmente se estiver envolvido com 
uma sociedade ou parceria financeira. 

A Lua em Libra recebe um 
tenso aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e de Vênus em 
Áries indicando um dia em 
que você deve tomar 

cuidado com o excesso de otimismo, 
que pode levá-lo a uma certa 
irrealidade. Procure manter os pés bem 
firmes no chão. O dia é bom para 
atividades físicas.

HORÓSCOPO********** **********

Trocando de idade neste domingo, 16, o 
amigo e assinante Faustino Natal que 
recebe os abraços da família, amigos e 
colaboradores do CDL. Que tudo de bom 
lhe aconteça neste dia tão marcante e 
especial na sua vida. Aproveite com um 
grande sorriso no rosto, e divirta-se 
muito!Orgulhe-se de tudo aquilo que 
conquistou neste ano que termina hoje, e 
prepare-se para o novo que começa 
agora mesmo. Parabéns! Na foto ao lado 
da esposa Betinha.

Completar mais um ano de vida é motivo 
para muita alegria e gratidão e quem vive 
esse momento amanhã é a nossa amiga 
Bodoia Pires que festeja a data 
recebendo o carinho especial do esposo, 
das filhas e netos. Que seu dia seja 
repleto de alegrias e que a felicidade 
permaneça sempre do seu lado. Feliz 
Aniversário!No rol dos aniversariantes o click ao fotógrafo Moisés 

Bandeira que marca neste dia mais um golaço no placar da 
vida. Que Deus lhe conceda um novo ano de realizações e 
vitórias.

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

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

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

Um super beijo a querida e eterna 
radialista Meire Maciel, que ontem 
celebrou data nova embalada ao som do 
Parabéns entoado pelos familiares e rol 
de amigos. Sucesso, amor e felicidades é 
o que lhes enviamos para o novo ano. 
Salute!!!
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 áceres ganhou na semana Cp a s s a d a ,  u m a  n o v a  
tecnologia totalmente 

gratuita para toda a população. A 
parceria entre a startup Clima Ao 
Vivo e a Seeg Fibras, viabilizaram a 
instalação de uma câmera de 
monitoramento de tempo e clima 
que transmitem imagens HD ao 
vivo, 24 horas por dia, de forma 
totalmente aberta a população.

A câmera que foi instalada 
num ponto estratégico, viabiliza 
uma visão privi legiada do 
m u n i c í p i o ,  i n c l u i n d o  a  
possibilidade de prestigiar o 
espetacular pôr-do-sol. 

A o  a c e s s a r  o   
climaaovivo.com.br,  pode-se 
conferir gratuitamente, além de 
Cáceres, mais de 90 cidades 
distribuídas em 17 estados 
brasileiros, com câmeras ao vivo e 
i n f o r m a ç õ e s  r e l e v a n t e s  e  
exclusivas sobre o tempo e clima de 
cada cidade.

O climaaovivo.com.br é 
uma empresa de monitoramento de 
tempo e clima, que nasceu em 2014 
quando seu idealizador decidiu 
fazer uma viagem de última hora, 
mas precisou saber com exatidão 
como estava o tempo em seu 
destino. A partir desta necessidade, 

tomar decisões diárias que 
são afetadas pelas condições do 
tempo. Acreditamos que se 
somarmos às previsões de tempo 
imagens de vídeo ao vivo, e ainda 
tivermos a possibilidade de analisar 
como foi a evolução até o 
momento, nossas tomadas de 
decisão poderão ser muito mais 
precisas”, diz o CEO do Clima ao 

decidiu desenvolver uma 
solução para quem deseja ver ao 
vivo como está o tempo em suas 
cidades de interesse. Há quatro 
a n o s  n o  m e r c a d o ,  o  
climaaovivo.com.br transmite 
gratui tamente  imagens das  
condições do tempo nas diversas 
cidades em que possui câmeras.

“É comum termos que 

está na fatura. O CEP 
78.200-000 não existe mais”.  
C o n s i d e r a n d o  o  n í v e l  d e  
informatização da prefeitura e da 
Autarquia, não vejo problemas de 
que esse cadastro seja integrado e o 
cidadão informado” explicou o 
vereador autor da propositura.

Algumas ruas e avenidas de 
Cáceres possuem mais de 5 CEPs, 
motivo pelo qual tem havido muita 
c o n f u s ã o ,  i n c l u s i v e  c o m  
dificuldades de entregas e rotas 
pelos correios. 

O vereador ainda alerta 
para a necessidade de os cidadãos 
cacerenses fazerem a retificação de 
seus endereços no sistema bancário 
e assentos funcionais, para não 
de ixarem de  receber  suas  
correspondências.

a última sessão ordinária, o Nvereador Cézare Pastorello 
( S D )  a p r e s e n t o u  

requerimento solicitando que as 
faturas de água venham com os 
números e CEP novos, além desse, 
outros 7 requerimentos e mais duas 
indicações, foram apresentados.  

Em sua justificativa,  
explicou que a partir desse ano,  o 
CEP 78.200-000 deixou de existir, 
uma vez que foi atribuído pelos 
correios um CEP individualizado 
para cada uma das ruas da cidade.

Além disso, em todas as 
ruas foram feitas as corretas 
numerações, seguindo os padrões 
indicados pelos correios. Assim, a 
maioria dos endereços da cidade 

tiveram as alterações em 
seus números. A maior parte da 
população não sabe que o CEP e o 
n ú m e r o  d a  s u a  c a s a  o u  
estabelecimento mudaram.

“Os novos CEPs foram 
feitos em um trabalho da Prefeitura 
com a Unemat. As faturas da 
Autarquia Águas do Pantanal 
chegam a quase todas as casas e 
estabelecimentos da cidade. Sendo 
assim, nada mais prático que a 
fatura chegue com o endereço 
correto, incluindo o número 
(muitos novos) e o CEP novo.

Também foi solicitado que 
seja destacada na conta a 
informação “fique atento ao seu 
endereço e ao seu novo CEP que 

comunidade. “As nossas 
a ç õ e s  n o s  a s s e g u r a r a m  
credibilidade, são vistas com  bons 
olhos pela sociedade,  por isso 
queremos  exaltar e agradecer  a 
participação da população de 
Cáceres,  que sempre colaborou 
com esta causa”, destacam os 
Amigos do Bem e Cia. 

Eles pedem que quem 
quiser doar roupas, calçados, 
moveis, utensílios,  acessórios e 
outros objetos em bom estado e que 
possam ser comercializados,  
entregar no Juba Supermercados, 
Atacado Pantanal ,   Bambolê e na 
sede da Associação de Pais de 
Amigos dos Excepcionais - APAE, 
ou pelo telefone 996864278.

“A APAE de Cáceres é uma 
instituição importante que presta 
relevantes serviços às pessoas com 
def ic iênc ia  e  à  soc iedade  
cacerense, passa por um momento 
difícil, por isso nós estamos 
promovendo o evento, porém 
precisamos da ajuda e participação 
de todos, prestigiem”, enaltecem os 

s “Amigos do Bem e Cia”, Ohá vár ios  anos  vem 
realizando diversas ações 

beneficentes e filantrópicas no 
município de Cáceres, sempre com 
o objetivo de arrecadar fundos para 
instituições que precisam de ajuda.

Neste início de ano mais 
um evento está marcado, o Bazar 
“Desapega”, que vai comercializar 
roupas, calçados e assessórios e até 
mesmo utensílios domésticos, 
tapetes e móveis.  

“Tudo que for arrecadado 
neste Bazar será revertido a APAE , 
que precisa de muita ajuda da 
comunidade, participem. Assim 
como nós, façam também a sua 
parte e colaborem com esta 
instituição social tão importante 
que é a APAE ”, observam os 
Amigos do Bem e Cia. O Bazar 
acontece dia 14 de março, na sede 
da APAE, com horário ainda a ser 
definido.

Os produtos que serão 
comercializados são doações de 
pessoas e empresários da 

desenvolvimento e o bem 
estar da sociedade. 

“Agora com um clique, 
todos os interessados podem ver o 
tempo ao vivo em Cáceres e se 
programarem melhor com suas 
t a r e f a s ,  c o m p r o m i s s o s  e  
pescarias”, finaliza Júlio.

Para Júlio Pedrosa Júnior, 
sócio Diretor da Seeg Fibras, essa 
parceria trouxe inovação e 
benefícios não só aos clientes da 
Seeg, mas a todos os moradores e 
visitantes, e vem de encontro com a 
missão  da  empresa  que  é  
proporcionar através da inovação o 

AO VIVO

Câmera de monitoramento instalada em Cáceres
revela além do tempo a beleza de seu pôr do sol

A partir de agora, as condições do tempo podem ser acompanhadas ao vivo, de forma gratuita

Redação c/ Assessoria

Câmera dará maior visibilidade para a cidade    

REQUERIMENTO

Pastorello quer o endereço com CEP e
número corretos nas faturas de água

Assessoria

Vereador Pastorello, autor do requerimento  

Foto: Assessoria

SOLIDARIEDADE

Amigos do Bem e Cia promovem
Bazar Desapega em prol da APAE
Assessoria

Bazar acontece em Março   

Foto: Ilustrativa

Foto: climaoavivo
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

localizada em Cáceres tem 
um potencial enorme para atrair 
investimentos voltados para a 
exportação", declarou.

Conforme o secretário 
adjunto Celso Banazeski, a medida 
anunciada pelo governador mostra 
que a gestão tem dado “enorme 
importância” e priorizado a 
continuidade das obras.

O  d e p u t a d o  Va l m i r  
Moretto também mencionou que a 
ZPE de Cáceres é um anseio muito 
forte da população local, uma vez 
que o projeto foi desenvolvido em 
1990. “Essa ZPE é esperada há 
muitos e muitos anos. Esperamos e 
contamos com a eficiência e 
competência desta gestão. Quero 
parabenizar o governador por ter 
enxergado essa importante pauta. 
Muitos já nem acreditavam que 
isso seria possível, mas nós 
confiamos na eficiência desse 
governo para isso”, afirmou.

O relato foi reforçado pelo 
deputado Dr. Gimenez. Ele 
acredita que a ZPE irá atrair 
investidores e, consequentemente, 
mais prosperidade para a região. 

“Com essa novidade, 
vamos colocar o Estado em 
competitividade com os demais 
estados, barateando custos e tendo 
toda a América do Sul como 
clientela. Trará mais recursos e 
mais renda para a população do 
sudoeste do Estado”, garantiu.
O que são as ZPEs  - As Zonas de 
Processamento de Exportação 
caracterizam-se como áreas de 
livre comércio com o exterior, 
destinadas à instalação de 
empresas voltadas para a produção 
de bens a serem comercializados 
no exterior. 
 Elas são consideradas 
zonas primárias para efeito de 
controle aduaneiro. As empresas 
que se instalam em ZPE têm acesso 
a tratamentos tributário, cambiais e 
administrativos específicos. 

Em Mato Grosso, a ZPE 
dará a possibilidade de abertura 
para o mercado internacional. De 
acordo com a legislação vigente, 
80% do que as indústrias 
produzirem no local poderá ser 
exportado e 20% deverá ficar no 
mercado interno.

 Governo do Estado vai dar Oordem de serviço para a 
retomada das obras da 

Zona de Processamento de 
Exportações (ZPE) de Cáceres, no 
dia 20 de fevereiro deste ano. O 
anúncio foi feito pelo governador 
Mauro Mendes na tarde desta 
quinta-feira (13.02), após reunião 
que tratou do Plano de Trabalho 
para a região.

Participaram da reunião a 
s e c r e t á r i a - e x e c u t i v a  e  o  
coo rdenado r  do  Conse lho  
Nacional das ZPEs, Thaise Dutra e 
Leonardo Rabelo de Santana, 
respectivamente; os secretários 
Mauro Carvalho (Casa Civil), 
César Miranda (Desenvolvimento 
Econômico) e Celso Banazeski 
(adjunto de Indústria, Comércio, 
Minas e Energia); e os deputados 
estaduais Valmir Moretto e Dr. 
Gimenez.

“No dia 20 de fevereiro o 
Governo estará dando ordem de 
serviço para reiniciar a obra e 
vamos tomar uma série de 
providências que está sendo 
deixada como lição de casa pelo 

Ministério da Economia. 
Isso tudo para tornar esse sonho 
uma realidade pelos próximos 
meses, para o bem de Mato 
Grosso”, afirmou o governador.

Mauro Mendes relatou que 
a ZPE de Cáceres foi criada há mais 
de 30 anos e, até o momento, 
“muito pouco ou quase nada foi 
feito”. “A ZPE é Em Cáceres, mas 
ela é de Mato Grosso, e será 

impor tante  para  que  
possamos ter mais competitividade 
nas exportações do nosso Estado”, 
assegurou.

Para o secretário César 
Miranda, a obra trará um salto para 
o desenvolvimento não só da 
região Oeste, mas de todo o Estado. 
“O Governo de Mato Grosso irá 
focar  no  desenvolv imento  
regional. Acredito que a ZPE 

 Polícia Militar recebeu do ATribunal  Regional  do  
Trabalho (TRT - 23ª Região) 

c e r c a  d e  R $  6 0 0  m i l  e m  
equipamentos para o Programa de 
Resistência às Drogas e Violência 
(Proerd). 
 Ao todo, são 32 notebooks, 
15 projetores de imagens, 840 
camisetas, 75 mil livros e livretos, 

720 cartazes e 100 medalhas 'mérito 
Proerd'.

A entrega ocorreu na tarde 
desta terça-feira (11), em solenidade 
no Quartel do Comando Geral 
(QCG). O presidente do TRT, 
desembargador Nicanor Fávaro 
Filho, e o juiz Ivan José Tessaro, 
fizeram o repasse simbólico ao 
subchefe de Estado Maior da 

PMMT, coronel Wankley 
Corrêa Rodrigues.

Além de se declarar grande 
admirador da carreira e das 
atividades da Polícia Militar, 
Nicanor Fávaro Filho disse que a 
entrega dos equipamentos lhe 
proporcionava grande satisfação, em 
especial pela destinação final. 

Ele lembrou que o Proerd é 
um programa de educação e de 
prevenção a todas as formas de 
violência. “Investimentos na 
educação combate todas as formas 
de violência, não apenas a física e o 
uso de drogas”, citou o presidente.

“Cada material desse será 
muito bem aproveitado, leve essa 
certeza, presidente”, respondeu o 
subchefe de Estado Maior, coronel 
Rodrigues, observando que o Proerd 
não atende somente estudantes nas 
escolas, mas também os pais, as 
famílias. Rodrigues enfatizou que o 
Proerd ensina a cultura do bem, da 
retidão.

O subchefe de Estado Maior 
disse que a repressão às drogas é uma 
atribuição que a PMMT cumpre de 
maneira forte e ininterrupta. 
Somente em 2019, citou, foram 
apreendidas em áreas urbanas mais 
de 4 toneladas de drogas como 

EXTRATO DO REQUERIMENTO DE LICENÇA 
AMBIENTA  PAVIMENTAÇÃO AVENIDA BRASIL, 

CURVELÂNDIA, MT
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA-MT, CNPJ 
04.217.647/0001-20, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU 
JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – 
SEMA,  A LICENÇA AMBIENTAL MODALIDADE: LICENÇA 
PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO TSD 
(TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO), COM 12.678,54 M2 
DE ÁREA, E CONSTRUÇÃO DE 3800,86 M DE SARJETAS E 
MEIO-FIOS DE CONCRETO,  PARA DRENAGEM 
SUPERFICIAL, NA AVENIDA BRASIL, CURVELÂNDIA, MT.

maconha, cocaína, pasta 
base, entre outras, sem computar 
nessa estatística da ação do Gefron 
na região de fronteira com a Bolívia.
Equipamentos - Os valores usados 
na aquisição dos equipamentos são 
oriundos de condenação por dano 
moral coletivo e pagamento de multa 
por descumprimento de Termo de 
Ajustamento de Conduta (TAC) em 
ação de iniciativa do Ministério 
Público do Trabalho (MPT/MT). 
Entregues aos coordenadores do 
programa nos 15 Comandos 
Regionais da Polícia Militar no 
Estado, os notebooks, projetores e 

demais produtos serão empregados 
em aulas, palestras e outras ações do 
Proerd.

N a  a v a l i a ç ã o  d o  
coordenador estadual do Proerd, 
tenente-coronel Darwin Salgado 
G e r m a n o ,  s ã o  m a t e r i a i s  
imprescindíveis para melhoria do 
trabalho dos instrutores (policiais 
militares), da qualidade das aulas e 
ampliação das ações no Estado. 

A meta deste ano, informou 
Darwin, é atender 30 mil estudantes 
com o curso de resistência às drogas 
e prevenção à violência.

EXPORTAÇÕES FORTALECIDAS

Governo retoma obras da ZPE
de Cáceres ainda em fevereiro

No dia 20 de fevereiro o Governo estará dando ordem de serviço para reiniciar a obra

Assessoria

Governador Mauro Mendes anuncio retomada das obras  

PROERD

Parceria entre PM e TRT garante R$ 600 mil
 em equipamentos para prevenção às drogas

Assessoria

Juiz Ivan Tessaro faz entrega simbólica ao tem. Paulo Jatobá  

Foto: Sd Luiz/PMMT

Foto: Arquivo
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 Mais um acidente é registrado 
pela má conservação das estradas, dessa 
vez uma condutora de 27 anos, 
identificada como Regivaine, seguia na 
MT 170,  no sentido da cidade de 
Mirassol D'Oeste a Rio Branco, quando 
ao desviar de um buraco perdeu o 
controle vindo a capotar. 
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 Os “Amigos do Bem e Cia”, há 
vários anos vem realizando diversas 
ações beneficentes e filantrópicas no 
município de Cáceres, sempre com o 
objetivo de arrecadar fundos para 
instituições que precisam de ajuda. 
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obras da Zona de Processamento de Exportações (ZPE) de Cáceres, no dia 
20 de fevereiro deste ano. O anúncio foi feito pelo governador Mauro 
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ORDEM DE SERVIÇO

Governo retoma obras da ZPE
 de Cáceres ainda em fevereiro

Obras da ZPE de Cáceres serão retomadas   

Foto: Rafaella Zanol

BURACO NA PISTA

Motorista perde o controle
 e capota carro na MT 170  

Carro capotou as 
margens da MT 170   

Foto: PM-MT

SOLIDARIEDADE

Amigos do Bem e Cia promovem
Bazar Desapega em prol da APAE

Amigos do Bem 
parceiros da APAE   

Foto: Assessoria 

A Polícia Militar recebeu do Tribunal Regional do Trabalho (TRT - 
23ª Região) cerca de R$ 600 mil em equipamentos para o Programa de 
Resistência às Drogas e Violência (Proerd). Ao todo, são 32 notebooks, 15 
projetores de imagens, 840 camisetas, 75 mil livros e livretos, 720 cartazes 
e 100 medalhas 'mérito Proerd'. Página 06

A Faculdade do Pantanal (Fapan), por meio do departamento de 
Direito, promoveu nesta terça-feira, no auditório Natalino Ferreira 
Mendes, uma palestra motivacional para mais de 200 acadêmicos dos 
segundos, terceiros e quartos semestres, onde foi apresentado também os 
professores e a nova coordenadora do curso, a professora Evely Bacardi de 
Miranda.  Página 04

PROERD

Parceria entre PM e TRT garante R$ 600 mil
 em equipamentos para prevenção às drogas

Parceria fortalece o Proerd    

Foto: Sd Luiz/PMMT 

FORMAÇÃO INTEGRAL

Fapan ministra palestra motivacional
para mais de 200 acadêmicos de Direito

Acadêmicos durante a palestra, auditório lotado  

Foto: Assessoria
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iniciarmos o trabalho. 
Já no domingo, teremos 

um jogo difícil, mas vamos em 
busca do resultado positivo. 
Depois desse jogo teremos um 
tempo maior para trabalhar e 
organizar o elenco de acordo 
com a nossa metodologia”, 
disse o novo técnico do Mixto.

O tigre tem apenas três 
dias de preparação antes da 
viagem para Sinop, onde o 
time enfrenta a equipe, no 
estádio Gigante do Norte, no 
próximo domingo, às 17h, pelo 
campeonato Mato-grossense. 

O jogo também marcará 
estreia de Carlinhos Alves no 
comando do Alvinegro.

 novo treinador do OMixto ,  Car l inhos  
Alves conheceu o 

elenco e comandou o seu 
p r i m e i r o  t r a b a l h o ,  n o  
miniestádio Pelezinho, ontem 
à tarde. 
 A primeira atividade do 
comandante foi priorizar a 
parte técnica da equipe. 
Dividido em dois grupos, o 
elenco aprimorou raciocínio 
rápido e marcação.

“Sabemos da força 
desse plantel, o prazo de 
preparação é curto, mas em 
reunião com a comissão, o 
professor Nildo me passou as 
informações necessárias para 

om um discurso de Cfoco em mudança e de 
trabalho intenso sem 

“falar muito”, o presidente do 
Luverdense Esporte Clube, 
Guilherme Lawisch, disse que 
o momento conturbado que a 
equipe vem vivendo é de união 

e trabalho em conjunto. 
“Nosso objetivo é sair da 
s i tuação  incomoda  que  
estamos, ganhar o primeiro 
jogo e em seguida pensar em 
outras situações. Estamos 
todos juntos, principalmente 
com o novo treinador, dando 

apoio e suporte necessário”.
O  t i m e  e s t á  n a  

penúltima colocação do 
Campeonato Mato-grossense e 
o presidente apontou que a 
diretoria já sabe o que precisa 
para escapar do rebaixamento. 
“Começamos a calcular desde 
o início da competição, agora 
sabemos que precisamos de 
d u a s  o u  t r ê s  v i t ó r i a s ,  
principalmente contra os 
adversários diretos, que são 
hoje Mixto e Araguaia”, 
destacou Lawisch.

Sobre a contratação de 
jogadores para reforçar o 
grupo que passou a ser 
comandado por Toninho 
Pesso, Guilherme ressaltou 
que “vamos aguardar uma 
análise melhor, e na semana 
q u e  v e m  s e  h o u v e r  a  
necessidade começamos falar 
d e  n o v o s  j o g a d o r e s .  
Inicialmente queremos sair 
dessa situação”, enfatizou.

ESTRÉIA

Novo técnico do Mixto comanda treino
para enfrentar o Sinop no Estadual

Só Notícias

Carlinhos Alves comanda o Mixto   

 Foto: Assessoria

MATO-GROSSENSE

Presidente do Luverdense quer superar
momento ruim e vencer no Estadual

Só Notícias

Presidente do Luverdense, Guilherme Lawisch    

Foto: Assessoria
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valor da multa para este 
tipo de infração é de R$ 2.934.
As fiscalizações aconteceram 
em todas  a s  Un idades  
Operacional da PRF em Mato 
Grosso.

A Operação Rodovida 
2019/2020 iniciou em 20 de 
dezembro e segue até o 
próximo mês. 

A ação do Governo 
Federal, coordenada pelo 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, por meio 
da PRF, tem como meta reduzir 
a violência no trânsito e os 

custos sociais deles 
decorrentes.

Dentro da Rodovida são 
desenvolvidas fiscalizações 
com diversas temáticas. Na 
semana passada, o tema foi uso 
de cinto de segurança e 
transporte de crianças. 

Em 10 horas de vistoria, 
86 pessoas foram flagradas 
sem cinto de segurança e 41 
crianças sem o dispositivo de 
retenção (bebê conforto, 
cadeirinha ou assento de 
elevação) ou utilizando de 
forma incorreta.

(14). 
Um motorista de 54 

anos foi autuado por se recusar 
a fazer o teste do etilômetro. 
Ele conduzia uma Dodge Ram 
2500 na BR-163, em Sorriso.

O homem teve a CNH 
recolhida e o veículo foi 
entregue a outro condutor. O 

 eículos de transporte Vde carga foram alvo de 
uma  f i s ca l i zação  

realizada pela PRF (Polícia 
Rodoviária Federal) em todo o 
estado de Mato Grosso, nesta 
quarta-feira (12). 
 A ação faz parte da 
Operação Rodovida, que segue 

até março.
Em 12 horas, foram 

fiscalizados 501 veículos e 
emitidos 186 autos de infração, 
destes, os que mais se 
destacam são o desrespeito à 
lei do tempo de direção e 
descanso do motorista (40 
autos) e problemas nos freios 

ma pessoa ficou Uferida, após o carro 
em que estava capotar 

n a  M T  1 7 0 ,  e n t r e  o s  
munic íp ios  de  Lambar i  
D'Oeste e Rio Branco. O 
acidente aconteceu na quarta-
feira,12.
 Conforme informações 
da Polícia Militar, a vítima 
Regivaine dos Santos Reis, de 
27 anos, conduzia o veículo 
VW Fox, sentido Mirassol a 
Rio Branco, quando ao tentar 
desviar de um buraco, perdeu o 
controle do automóvel vindo a 

capotar. 
 O carro parou na valeta 
lateral da pista, com as quatro 
rodas para cima. A vítima que 
sofreu ferimentos leves e 
queixava de dores em uma das 
pernas, foi socorrida por uma 
ambulância e levada para o 
Pronto  Atendimento  de  
Lambari D'Oeste.

O  v e í c u l o  f i c o u  
parcialmente amassado.

Além do  socor ro ,  
estiveram no local do acidente 
a Polícia Militar e a Polícia 
Civil.

OPERAÇÃO RODOVIDA

Em 12 horas, 501 veículos de carga
são fiscalizados pela PRF em MT

As fiscalizações estão acontecendo em todas as Unidades Operacional da PRF em Mato Grosso

Assessoria

São vistoriadas condições dos freios, pneus, sinto de segurança, entre outros  

RODOVIA MT 170

Ao tentar desviar de buraco, condutora
perde controle de direção e carro capota
Da Redação

Fox capotou após condutor tentar desviar de buraco  

Foto: PM-MT

Foto: PRF

BOLAS PRETAS

Para a situação que está um terreno baldio na Rua dos 
Operários, o terreno está servindo de lixódromo, uma 
verdadeira vergonha, sem falar do alto risco que oferece 
nesse período de chuva para criadouro do Aedes aegypti, 
mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. 
Como pedido por moradores, Recado Dado.

BOLAS BRANCAS

Para mulheres empreendedoras, que estão sempre 
inovando, a exemplo a empresária Beatriz, que acabou de 
inaugurar o Espaço Criativo Bia Tavares,  com o 
lançamento do Grupo Terapêutico Essência Feminina de 
iniciativa de Luciana Guedes e Andressa Souza. No 
Espaço também foi realizado o lançamento na noite de 
quarta-feira do livro Juntas Brilhamos Mais, que conta 
trajetórias de sucesso de mulheres de negócios e 
profissionais, de autoria de Zilda Zompero,  Sueli Batista, 
Mariza Bazo.  Andressa Souza é uma das coautoras. O 
espaço foi pensado  para realização de Palestras, Cursos, 
Workshop, Oficinas, Reuniões.Sucessos!!!

BOLAS PRETAS

Para o setor responsável pela manutenção dos semáforos 
em Cáceres, há mais de semana foi retirado o semáforo da 
Rua Comandante Balduíno esquina com a Rua 06 de 
Outubro, um cruzamento central com bastante movimento, 
oferecendo risco de acidentes. Até endentemos que 
Cáceres não conta com o serviço de manutenção, mas que 
pelo menos seja colocado agentes de trânsito no local. Fora 
esse, outros semáforos também não estão funcionando.

BOLAS BRANCAS

Ao Deputado Max Russi pela proposta apresentada na AL, 
que incentiva a participação de servidor público atleta em 
competições dentro ou fora do país, garantindo abono da 
ausência do servidor esportista no órgão de lotação, seja ele 
civil ou militar. A proposta ainda prevê a contagem dos dias 
de ausência como tempo de efetivo exercício, isso para 
todos os efeitos. Max Russi considera que a falta da 
legislação no âmbito estadual pode causar sérios prejuízos 
ao funcionário público desportista. Com a nova redação, os 
critérios se estendem a dirigentes, técnicos, atletas, 
árbitros, assistentes e outros componentes de delegação em 
eventos desportivos.

X
DA REPORTAGEM

Em sua homilia, o Papa Francisco 
encorajou a não ter "medo da humilhação", 
porque Jesus mostrou que este é o caminho 
do seu seguimento.

Nesse sentido, o Santo Padre 
advertiu que "não há humildade sem 
humilhação", por isso recomendou seguir o 
caminho da humildade que é indicado pelas 
bem-aventuranças.

“Quando procuramos nos mostrar, 
na Igreja, na comunidade, para ter um cargo 
ou outra coisa, esse é o caminho do mundo, 
é um caminho mundano, não é o caminho de 
Jesus. E também aos pastores pode 
acontecer essa tentação de galgadores: 'Isso 
é uma injustiça, isso é uma humilhação, não 
posso tolerar isso'. Mas se um pastor não 
segue por esse caminho, não é discípulo de 
Jesus: é um galgador com uma batina. Não 
há humildade sem humilhação”, afirmou.

Comentando a passagem do 
Evangelho de São Marcos, que descreve a 
missão de São João Batista, para mostrar o 
caminho de Jesus, o Pontífice explicou o 
ensinamento que dá o caminho da 
humilhação.

“O trabalho de João Batista não foi 
tanto o de pregar que Jesus viria e preparar o 
povo, mas o de dar testemunho de Jesus 
Cristo e dá-lo com a própria vida. E dar 
testemunho do caminho escolhido por Deus 
para nossa salvação: o caminho da 
humilhação”, explicou o Papa.

Além disso, Francisco enfatizou que 
"São Paulo expressa isso de forma tão clara 
em sua Carta aos Filipenses: 'Jesus 
aniquilou a si mesmo até a morte, morte de 
Cruz'. E essa morte de Cruz, esse caminho 
de aniquilação, de humilhação, é também o 
nosso caminho, o caminho que Deus mostra 
aos cristãos para seguir em frente”.

Nesse sentido, o Santo Padre 
assinalou em sua homilia que Jesus e João 
tiveram a “tentação da soberba, do 
orgulho”, pois Jesus no deserto foi tentado 
pelo diabo, depois de jejuar e João diante 
dos doutores da lei que perguntavam se era 
ele o Messias, poderia ter respondido que 
"era seu ministro" e, no entanto, "se 
humilhou".

“O profeta, o grande profeta, o 
maior homem nascido de uma mulher – 
como Jesus o qualifica – e o Filho de Deus 
escolheram o caminho da humilhação. É o 
caminho que nos mostram e que nós, 
cristãos devemos seguir. De fato, nas Bem-
aventuranças, é enfatizado que o caminho é 
o da humildade”, concluiu o Papa.
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C i d a d ã o s  q u e r e m  s e r  
candidatos para reforçarem suas 
convicções políticas, o pregador 
aborda o fiel baseado em suas 
convicções religiosas, a família educa 
de acordo com suas convicções 
morais. A vida porém, é mais saudável 
num espaço de múltiplas visões e 
conflitos.

Te m o s  t e s t e m u n h a d o  a  
ascensão do radicalismo por todos os 
lados e a raiva e polarização são as 
forças vitais de qualquer movimento 
radical. 

E s t o u  s e n t i n d o  a s  
possibilidades de diálogo cada vez 
mais reduzidas, a capacidade de 
entendimento cada vez menos 
praticada, já nem mesmo tentada. Nos 
diálogos já não se tenta convencer, 
apenas marcar divergência.

O tom em que esses ideais são 
proferidos me irrita infinitamente. 
Onde quer que estejamos estamos 
construindo muros de ideais ,  
ideologias, intolerância e não estamos 
bem intencionados quando propomos 
diálogo. Diálogo, em tese seria 
submeter minhas próprias ideias à sua 
exper iênc ia ,  sem leva- la  em 
consideração.

Sempre queremos ser vistos 
como certos, sempre certos. Mas como 
viver a certeza diante do pluralismo, 
que mais remete a tolerância e ao 
encorajamento de lançar-se à 
perspectivas conflitantes? 

Será necessário aflorar muito 
mais do que um ajuste ideológico para 
cultivarmos a coragem necessária para 
não erguermos cercas entre o que 
pensamos e o que pensa o outro. 
Precisamos educar nossos corações 
para o convício e tolerância.

A sociedade está marcada pela 
ansiedade, reina uma inabilidade de 
experimentar profundamente o que 
nos chega, o que importa é poder 
descrever aos demais o que se está 
fazendo, reforçar as convicções 
exibicionistas.

Entre nossas exibições e dos 
outros, há um contexto a ser explorado, 
diferenças econômicas e sociais 
gritantes, cenários e expressões que 
são reflexos das realidades individuais.

É fundamental notar que nem 
toda realidade compartilhada é 
objetiva. A subjetividade eleva os 
níveis da realidade que revelamos. As 
convicções são geradas e reforçadas 
nem sempre com base em valores do 
conhecimento, mas permeadas pela 
vaidade e pelo desmerecimento do que 

é o outro. 
Uma das razões, pelas quais se 

atribui relevância e valores a objetos, 
como casas, roupas e carros. Estes, 
passam a ter importância porque 
reforçam e refletem parte do que 
somos; a superficialidade.

Objetos reforçam convicções. 
Objetos dão significados a realidade. E 
assim, o que temos e a forma como 
percebemos as coisas em nossas 
mentes, se tornam nossas verdades. S

em dar ouvidos, sem perceber o 
outro, sem adentrar no mundo do 
outro, sem sorver conhecimento numa 
fonte diferente. Não ser capaz de 
conviver com realidade, ideais e 
ideologias diferentes é o que tem nos 
tornado arredios, arrogantes ou 
ignorantes.

Baseada em suas convicções 
esdrúxulas, ignorando a relevância da 
cultura e da leitura, a Secretária de 
Educação do Estado de Rondônia 
listou nada menos que 43 obras 
clássicas da literatura brasileira e as 
baniu das escolas públicas, por 
considerar, segundo o estreitamento de 
sua visão sobre a educação, que os 
livros contém conteúdos inadequados. 

Entre os autores estão Mário de 
Andrade, Rubem Fonseca e Machado 
de Assis. Partiu ela da premissa 
egoísta; se eu não gosto, ninguém aqui 
vai ler.

Classifico como absurda essa 
ideia de que só existe uma verdade, e 
esta é a minha. Sobre isso o filósofo 
francês, Foucault disse que as verdades 
nunca são livres, são sempre 
manipuladas e vão gerar formas de 
c o m p o r t a m e n t o s  d i v e r s o s  e  
constrangimentos. Todos os assuntos 
estão polarizados. 

Ou somos contra ou a favor, ou 
somos aliados ou adversários 
ferrenhos. Assim é quando discutimos 
as questões climáticas, religião, 
futebol, corrupção, os rumos da 
economia, indicações ao Oscar e a 
política segue esta vertente perigosa.

P o r  m a i s  q u e  s e j a m o s  
ideológicos, os opostos não precisam 
se odiar, tampouco menosprezar quem 
tenta fazer a paz reinar entre eles. 
Considero conviver um exercício de 
observação e aprendizado fabuloso. 

A troca, sem intervenção, me 
completa. Valores e princípios 
diferentes agregam sabor a existência. 
Acho que nasci com a intuição para 
buscar a sabedoria que está no meio. 
___***Olga Borges Lustosa é 
cerimonialista pública
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Papa Francisco explica que o seguimento de
Jesus é através do caminho da humildade

Enxergamos aquilo que reforça nossas convicções


	Página 1

