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EVENTO

Unemat recebe três escritores
para aula inaugural de Letras
Foto: Arquivo

Três escritores mato-grossenses serão recebidos em Cáceres
hoje (18), com vasta programação cultural. Promovida pela
Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), através do
Centro de Estudos e Pesquisas em Literatura (Ceplit) e do Núcleo de
Estudos Literários (NEL), em parceria com o Instituto Histórico e
Geográfico de Cáceres (IHGC). Página 03

ARAPUTANGA

Dois tratores para arrastar caminhões atolados
na estrada do Assentamento São Benedito
Foto: Folha de Araputanga

Centro Municipal de Cultura será palco do evento

PRÊMIOS

Prefeito Francis divulga
premiações do 36º FIPE
Foto: Arquivo

O Prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz, divulga a
premiação do 36° Festival
Internacional de Pesca
Esportiva de Cáceres e
agradece aos patrocinadores e
apoiadores do evento.
Página 03
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Prefeito Francis Maris divulga premiação e patrocinadores

LICITAÇÃO

Detran realiza pregão hoje para aquisição de bafômetros
Foto: Gcom

O Departamento Estadual de Trânsito
(Detran-MT) fará hoje (18.04) licitação, na
modalidade pregão eletrônico, para aquisição de
20 etilômetros que serão utilizados em ações de
fiscalização e segurança no trânsito. Página 05
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Serão adquiridos 20 etilômetros
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A vida e os seus resultados
Cada dia a vida nos oferece uma
compensação ou às vezes uma cobrança,
sobre aquilo que nos é proposto.
Assim, devemos comemorar as
conquistas e aprender com as derrotas, e
em momentos de reflexão dizer: aprendi
muito com tudo que vivenciei hoje, o
meu dia foi vitorioso.
Mas, nem tudo acontece
seguindo o foco da nossa vontade,
devendo estar preparados para aceitar os
resultados das metas planejadas,
independente destas atenderem
momentaneamente as nossas
expectativas, isto porque, eles vêm
sempre acompanhados da possibilidade
de dois resultados, que podem ser
satisfatórios ou não, e que nos conferirá
o prazer de estarmos vivos.
Desta forma, não devemos
assumir por antecipação os
compromissos apenas com a
exclusividade de obtermos êxitos, mas
também estar disposto a aceitarmos as
coisas com a naturalidade, deixando
com que o inevitável possa ocorrer a seu
tempo, respeitando a realidade e as
verdades da vida, e paralelamente
desenvolvendo a consciência de que os
acontecimentos seguem a ordem e o
curso da vida, e ocorrem em função das
nossas necessidades de crescimento e
evolução que nem sempre coincidem
com aquilo que esperamos, desejamos e
queremos, porque o inédito até pode
modificar tudo.
Devemos entender que o que
mais nos perturba, não são os fatos e os
atores dos fatos, mas sim o julgamento
que fazemos deles, que provocam
repercussões em nossas vidas e que
apesar do impacto emocional
provocado, não mudam o curso dos
acontecimentos aos quais a princípio,
resistimos e nos relutamos em aceitar.
Importante, contudo, é entender que em
nossas vidas, precisamos saber usar as
coisas que estão aos nossos alcances, e
resignadamente aceitar aquilo que não
podemos alterar. Temos a nosso favor,
apenas a sequência dos passos em busca
dos objetivos propostos, que nos
proporcionarão as experiências
necessárias e indispensáveis para o
entendimento e assimilação dos
mistérios da vida.
Devemos sempre ter confiança
de que acima de nós, existe
permanentemente uma força suprema e
inteligente, disposta a nos auxiliar
através da fé e da perseverança, e que é
infinitamente superior aos nossos
medos, dúvidas e inseguranças.

Três escritores em diálogo: Cáceres recebe
representantes da academia mato-grossense de letras
Reunir, em Cáceres, três
escritores numa Mesa de
Conferências e lançamento de livros,
além de ser inédito, é uma
oportunidade singular para reflexões
e debates sobre a nossa cultura.
Utilizando o possessivo como forma
de hipérbole da necessidade do reconhecimento da produção literária e
da crítica brasileira, trazer à tona
discussões sobre a extensa
bibliografia que pensa Mato Grosso,
na perspectiva cultural, possibilita
algumas ponderações.
Uma é a abertura do diálogo
com a comunidade, levada a efeito
pela Universidade do Estado de Mato
Grosso/UNEMAT e pela Academia
Mato-Grossense de Letras/AML. Em
tempos bicudos em que há carência
de pensar o mundo com olhos de
navegador, o livro necessita chegar às
mãos de quem interessa. O jovem tem
sido o alvo principal do escritor. É
nele que se deposita o devir. É por ele
que perpassa a formação das
mentalidades e a esperança de
mudanças de atitude.
Outra reflexão possível é o
eficaz esforço que tem sido feito em
projetos que difundem a vasta
produção oriunda dos programas de
graduação e de pós-graduação da
UNEMAT. Tanto o diálogo e as
parcerias com as mais variadas
instituições, quanto a democratização
da bibliografia existente, podem
constituir uma das formas de
promover a tríade autor/obra/leitor,
quebrando o estigma sobre o texto
literário.
Não há dúvidas sobre o papel
da leitura na formação do indivíduo.
Um direito natural, como
acreditamos com Antonio Candido.
Por onde começar é sempre
uma dúvida para o professor que lida
com a leitura do texto literário. O que
o aluno deve/quer/pode ler? Eu diria
que o começo está muito perto de nós
e o acesso, em alguns casos, facilitado
pela proximidade das bibliotecas
públicas e particulares, quase todas
montadas com recursos próprios.
Comecemos, então, pelos
nossos escritores, pela nossa
produção cultural, pelo reconhecimento desse universo
plurissignificativo que compõe o
panorama da literatura brasileira que
se faz em Mato Grosso.
Temos então, para início da
conversa, três devotados-atuantes

intelectuais que quebram os muros da
academia para divulgar sua produção
literária. São escritores que trazem a
alma plugada nos acontecimentos e a
mão voltada para o exercício da
palavra. Cristina Campos, além de
exímia pesquisadora da cultura, é
poeta.
Como cientista, estuda o
sentido mítico pantaneiro. Mato
Grosso para ela está nas entranhas das
palavras, na forma como é dita,
pensada, sentida. Não poderia deixar
de se transformar em poeta. Bicho
Grilo é a representação da alma e da
razão de ser brasileiro. Ao lado de
Ivens Cuiabano Scaff, compõe uma
dupla que acompanha todo o
crescimento do leitor.
Estreiam em narrativas
infantis e juvenis, perpassadas de
poesia. A contação atinge o
imaginário da criança e a memória do
adulto. Neles, a metáfora é jogo,
recriação e essência do fazer poético.
A respiração do humano, enfim.
Eduardo Mahon, polígrafo
contumaz, além de intelectual
empenhado nas questões sociais,
experimenta as nuances dos gêneros e
não se apega a nenhum deles. Sua
necessidade é tocar o leitor de tal
forma que o retira do lugar comum,
transporta-o para outras esferas do
pensamento. Incomoda, causa
estranhamento na correta medida do
verso ou da narrativa minimalista.
Aventuro-me a dizer que os
três escritores, cada um em suas
singularidades, ligam-se à tradição
sem, contudo, prender-se a ela.
Mahon, desgeografa personagens e
espaço; Cristina Campos capta a
rebeldia das palavras; Ivens grava o
sensorial desenho mítico delas.
Os três, juntos, desenham
campos de produção, ao mesmo
tempo, díspares e harmoniosos,
friccionados entre o tudo e o nada,
mas simbólica e artisticamente
tocados pelo que há de mais humano
no leitor.
Sejam, pois, bem-vindos à Cáceres e
à UNEMAT!
OLGA MARIA CASTRILLONMENDES: Professora de literatura
da UNEMAT/Cáceres. Do Instituto
Histórico e Geográfico de
Cáceres/IHGC e da Academia MatoGrossense de Letras/AML
Olgmar007@hotmail.com
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MUTIRÃO BAIRROS
Entre os dias 18 a 20 do corrente mês, a
Prefeitura de Cáceres estará realizando
atendimentos nos bairros Residencial Santa
Catarina, Residencial Bem Viver e Residencial
Universitário I E II. O mutirão será realizado
pelas secretarias da prefeitura que levarão a
população vários atendimentos, entre médico
clinico geral, vacinas, atendimento
psicológico, atividades recreativas, palestras,
programa bolsa família com pesagem,
cadastramento e recadastramento, também
estará sendo realizado pela Ação Social
levantamento sócio econômico da população
dos residenciais Santa Catarina e Bem Viver.
Projetos de reciclagem serão trabalhados pela
SICMATUR e a autarquia Águas do Pantanal
realizará palestra sobre coletas e separação do
lixo. A programação no Bairro Santa Catarina
será no dia 18, a partir das 8 horas na E.M. Prof.
Erenice. No Residencial Bem Viver, 19/04, 8
horas, Via Rancho Verde, Quadra 02 – Cas 04
– Antigo Bar Fênix. E encerrando o mutirão no
Residencial Universitário I e II, no dia 20, as 8
horas, na Residência da Neuzeli – Rua 04
–Quadra 10 – Casa 11.
TARIFA POSTAL
Foi publicado no Diário Oficial da União, a
portaria nº 176/2017, que autoriza reajuste nas
tarifas de serviços postais e telegráficos dos
Correios. O reajuste médio será de 7,48% para
serviços nacionais e internacionais. O primeiro
porte da carta não comercial, por exemplo, terá
seu valor atualizado de R$ 1,15 para R$ 1,23.
No caso de telegrama nacional redigido pela
internet, a nova tarifa é de R$ 7,60 por página –
antes, a tarifa vigente era de R$ 7,07. A tarifa da
Carta Social, destinada aos beneficiários do
programa Bolsa Família, permanece
inalterada, em R$ 0,01. As novas tarifas não se
aplicam ao segmento de encomendas (PAC e
Sedex) e marketing direto. Vale lembrar que os
serviços dos Correios são reajustados
anualmente com base na recomposição dos
custos repassados à estatal, como aumento dos
preços dos combustíveis, contratos de aluguel,
transportes, vigilância, limpeza e salários dos
empregados.
MARCHA A BRASÍLIA I
A XX Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios acontece no período de 15 a 18 de
maio, no Centro Internacional de Convenções
do Brasil, na capital federal. De acordo com a
programação preliminar está previsto a
participação do presidente da República,
Michel Temes e de ministros de estados na
cerimônia de abertura do evento.
MARCHA A BRASÍLIA II
Para o presidente da Associação Matogrossense dos Municípios – AMM, Neurilan
Fraga, a Marcha é o cenário ideal para os
prefeitos brasileiros cobrarem do governo
federal e Congresso Nacional o atendimento
da pauta municipalista. A programação do
evento inclui, ainda, a realização do Congresso
Internacional Municipalista, além de plenárias
sobre os seguintes assuntos: Os pleitos ao
Executivo Federal; Marcha a Brasília: 20 anos
de Conquistas Municipalistas; Pauta
Municipalista no Congresso Nacional;
Convergência para qualificar a judicialização;
O Brasil em Reformas: Previdência e
Tributária. Estão também previstos o
Movimento Mulheres Municipalistas,
Assembleia Geral Ordinária da Confederação
Nacional dos Municípios, XII Fórum de
Vereadores, Integração dos Sistemas de
Controle e Governança, além a leitura da Carta
da XX Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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EVENTO
Os escritores, além de lançarem suas últimas produções literárias, farão parte de uma mesa de conferências e debates sobre literatura
com alunos da graduação, da pós-graduação e da comunidade, na ocasião da aula inaugural do curso de Letras deste semestre letivo

Unemat recebe três escritores
para aula inaugural de Letras
Nataniel Zanferrari

Foto: Arquivo

A

programação acontece
no Centro Municipal de
Cultura, a partir das 19h
30, para receber os escritores
Cristina Campos, Eduardo
Mahon e Ivens Scaff.
Os escritores, além de lançarem
suas últimas produções literárias,
farão parte de uma mesa de
conferências e debates sobre
literatura com alunos da
graduação, da pós-graduação e da
comunidade, na ocasião da aula
inaugural do curso de Letras deste
semestre letivo.
Os escritores são
membros atuantes da Academia
Mato-Grossense de Letras
(AML) e lançarão três livros,

'Bicho Grilo'. 'Asas de Ícaro:
Poemas de enamoramento e
outros antônimos' será lançado no
evento por Ivens Scaff. Eduardo
Mahon, escritor que permeia
variados gêneros literários, traz a
coletânea 'Contos estranhos'.
PROGRAMAÇÃO
Terça-feira, 18 de abril - 9
h o r a s : Vi s i t a a o C â m p u s
Universitário Jane Vanini, à
Cidade U nivers itária e à

Biblioteca Natalino Ferreira
Mendes, do IHCGC; 14 horas:
Grupo de trabalho com o Ceplit e
o NEL; 19:30: Aula inaugural do
curso de Letras 'Mesa de
Escritores: a literatura na voz de
quem produz', no Centro
Municipal de Cultura, com
lançamento de livros e autógrafos
Quarta-feira, dia 19 de abril 7:20: Entrevista com os escritores
na Rádio Difusora de Cáceres

VOLTA A ATIVA

Reinaugura hoje sob nova
direção a Cozinha Comunitária

Eduardo Mahon

voltados para o público leitor
infantil e adulto. Cristina

Campos, além de pesquisadora da
cultura, é poeta, e lançará o livro

Joner Campos

PRÊMIOS

A Cozinha Comunitária Irmã
Maria Estevão retornará as suas
atividades nessa terça-feira (18) a
partir das 11 horas da manhã
O local tem como
objetivo, a elaboração de
refeições de qualidade e
compatíveis com os requisitos
para uma alimentação saudável e
uma vida digna, respeitando as
diferenças regionais e
proporcionando assim aos
segmentos mais vulneráveis à
fome, o acesso a uma alimentação
saborosa, Rica em nutrientes,
saudável, diversificada, e o
melhor econômica.
A empresa vencedora da
segunda licitação para
administrar a cozinha foi o
Norival de Aquino Carneiro &
Cia Ltda. Diariamente até 150
refeições serão servidas, pelo

Prefeito Francis divulga
premiações do 36º FIPE
Assessoria

O

36° FIPe acontece de 07 a
11 de Junho, a cidade toda se
prepara o evento, que
consegue reunir ao mesmo tempo,
crianças, jovens, adultos e idosos
com muitas atrações artísticas,
esportivas, culturais e
gastronômicas.
O torneio de pesca é
dividido em várias categorias,
Sênior dia 09 de junho, Torneio de
Pesca Infantil e Juvenil 10 de junho,
Torneio de Pesca de Canoa 10 de
junho, Torneio de Pesca Embarcada
11 de junho. As inscrições podem ser
f e i t a s p e l o s i t e :
www.fipecaceres.com.br.
“Esse ano o FIPe terá uma
das maiores premiações da sua
história, quase 200mil, graças aos
nossos patrocinadores e apoiadores,
que amam Cáceres e reconhece a
importância que o FIPe tem para o
povo dessa terra e para os turistas e
pescadores que esperam também
ansiosos para vir participar do maior
evento de água doce do mundo.
Agradeço também ao Governador
Pedro Taques e a todos os Deputados
da Assembleia Legislativa, em
especial ao Deputado Leonardo.”
Afirmou Francis.

Premiação:
Sênior Masculino: 1º lugar 01 Ap.
Ar Condicionado; 2º lugar 01
Geladeira; 3º lugar 01 TV de Led
32”; 4º lugar 01 Ventilador de
Coluna; 5º Lugar 01 Liquidificador.
Sênior Feminino: 1º lugar 01 Ap. Ar
Condicionado; 2º lugar 01
Geladeira; 3º lugar 01 TV de Led
32”; 4º lugar 01 Ventilador de
Coluna; 5º Lugar 01 Liquidificador.
To r n e i o d e P e s c a I n f a n t i l
Masculino Juvenil: 1º lugar 01 Play
Station; 2º lugar 01 Bicicleta; 3º
lugar 01 Celular; 4º lugar 01 Tablete;
5º lugar 01 Skate.
To r n e i o d e P e s c a I n f a n t i l
Feminino: 1º lugar 01 Play Station;
2º lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01
Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar
01 Skate.
Torneio de Pesca Masculino
Juvenil : 1º lugar 01 Play Station; 2º
lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01
Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar
01 Skate.
Torneio de Pesca Feminino
Juvenil : 1º lugar 01 Play Station; 2º
lugar 01 Bicicleta; 3º lugar 01
Celular; 4º lugar 01 Tablete; 5º lugar
01 Skate.
Torneio de Pesca de Canoa: 1º

valor estipulado de R$ 5,70, deste
total, a prefeitura vai subsidiar o
pagamento de R$ 3,70 para 150
pessoas de público prioritário.
Estes pagarão apenas R$ 2,00 por
refeição e para se enquadrarem
como prioridade, vão passar por
uma triagem para ser detectada a
situação de insegurança
alimentar.
Segundo conversamos
com a empresa na inauguração o
cardápio se diferenciado, será
servido churrasco, arroz branco,
feijão tropeiro, vinagrete e suco
de laranja.
Os novos administradores
informam ainda que quem
desejar adquirir a sua refeição e
por ventura não quiser ficar no
local, poderá levar a sua marmita
que será feito o mesmo valor de
R$ 5,70.
Foto: Divulgação
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Suspeitos de tráfico de drogas
são presos em Mirassol D'Oeste
Menores são detidos após
roubarem celular em Cáceres

D

ois menores foram detidos na
noite de sábado no bairro
Cidade Nova, depois de

assaltarem uma vítima na Avenida
Getúlio Vargas. Segundo os fatos, os
dois suspeitos numa moto de cor preta,

próximo ao Pronto Atendimento
Médico, tomaram o celular da vítima.
Policiais que estavam abastecendo as
viatura num posto perto, foram
informados do fato e de posse das
características dos suspeitos, saíram em
rondas ostensivas.
Não demorou muito a
avistarem os dois indivíduos, que ao
perceberem a proximidade da viatura
saíram em fuga em alta velocidade, não
obedecendo à ordem de parada.
O condutor da moto, no Bairro
Cidade Nova, perdeu o controle vindo
os dois a caírem no solo. A moto Bros,
placa QBO 8480, era ocupada pelos
menores D.W.S.F e W.P.V, ambos de 17
anos.
Com os menores foi
apreendido uma touca de cor parda, três
celulares das marcas Samsumg, Lenox
e LG, um canivete e ainda a quantia de
R$ 67,00.
Diante dos fatos, os dois
menores foram conduzidos ao CISC
para providências que o caso requer. (Da
Redação e Foto: Ilustrativa)

D

ois jovens, 21 e 23 anos, foram
detidos pela Polícia Militar na
noite da ultima sexta-feira (14)
suspeitos de tráfico de drogas. Uma
denúncia anônima apontava que os dois
estavam vendendo entorpecentes em
uma residência Rua São Sebastião, em
Mirassol D'Oeste.
De acordo com informações da
Guarnição Policial do 17º BPM,
deslocou-se até o local para averiguar a
veracidade dos fatos e ao dobrar a
esquina visualizou vários indivíduos em
fundada suspeita na frente da referida
casa, que ao visualizarem a guarnição
empreenderam fuga para o interior da
residência.
Os militares adentraram na
residência realizando a abordagem de
dois suspeitos, sendo eles o proprietário
da casa, o suspeito Kévene Eleutério dos
Santos, 21 anos e o suspeito Maicon
Lopes César, 23 anos. Os mesmos
foram indagados sobre o motivo da fuga,

PRF registra queda em acidentes
durante feriado da Semana Santa

N

os quatro dias da Operação
Semana Santa, da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
registrou 1091 acidentes, 82 mortos e
1107 feridos em rodovias federais no
Brasil. O órgão divulgou números
preliminares da operação, que contou
com reforço de todo o efetivo nos
trechos com maiores índices de
acidentes. Iniciada na quinta-feira (13),
a operação também registrou 47,7 mil
infrações de trânsito.
O resultado preliminar
representa uma redução de 16% no
número de acidentes, 13% nos feridos e
1% no número de mortos. Na operação
de Semana Santa em 2016, a PRF havia
registrado 1304 acidentes, 1267 feridos
e 83 mortos. Apesar da redução no
número de ocorrências, mais de 40% das
mortes ocorreram no último dia da
operação, justamente no momento de
retorno das famílias aos seus lares.
Mesmo com o esforço na
fiscalização, policiais rodoviários
federais flagraram motoristas
conduzindo em velocidade acima da
permitida na via. O órgão contabilizou
60 mil flagrantes de excesso de
velocidade. Outros 5,8 mil motoristas
foram autuados por ultrapassar em
locais proibidos. O reforço no efetivo
ocorreu em todo o Brasil e também
focou na educação para o trânsito. As
ações educativas, com o objetivo de
sensibilizar motoristas e passageiros de

e estes não souberam informar, sendo
que neste momento foi perguntado ao
proprietário se poderia ser feita a busca
domiciliar e este autorizou. Durante a
busca domiciliar foi verificado vários
indícios de que naquela localidade
funcionava uma "boca de fumo" tais
como tesouras, sacolas cortadas em
forma de "paraquedas", vários aparelhos
eletrônicos sem procedência e vários
aparelhos celulares sem procedência,
além de 332 gramas de substância
análoga a cocaína, que estavam
escondidas dentro de um sapo de
pelúcia, quatro porções de substância
análoga a maconha e R$ 54,00 em
espécie, 06 aparelhos celulares, 04
aparelhos de som, 02 aparelhos de DVD
e 01 toca CD automotivo.
Diante dos fatos os suspeitos
foram entregues a Delegacia de Polícia
Judiciária Civil, para as providências
cabíveis. (Por Joner Campos - Foto:
PM)

Nove ficam feridos em acidente
entre carro e carroça na 174-b

U

seus papéis na construção de um trânsito
mais seguro, alcançaram 42,2 mil
pessoas.
MATO GROSSO - Em Mato Grosso o
balanço da Operação Semana Santa foi
ainda melhor que a media nacional.
Foram 31 acidentes contabilizados, com
3 feridos graves e apenas 1 óbito. Ano
passado, durante os quatro dias da
Semana Santa foram registrados 38
acidentes que levou a 5 mortos.
Portanto, a Operação Semana Santa de
2017 representa uma redução de 21% no
número de acidentes e 80% número de
óbitos em comparação ao mesmo
período de feriado do ano passado no

m acidente envolvendo um
carro e uma carroça foi
registrado na noite deste
domingo (16.04) na BR 174-B próximo
ao rio Guaporé, em Pontes e Lacerda.
Segundo informações, o veículo e a
carroça seguiam pelo mesmo sentido –
Vila Bela a Pontes e Lacerda, quando o
motorista do veículo não percebeu e
bateu na traseira da carroça que era
ocupada por três pessoas.
No carro haviam seis pessoas,
dentre elas três crianças. Todos os
envolvidos no acidente foram
encaminhados pelo corpo de bombeiros
ao hospital Vale do Guaporé. A Polícia
Militar esteve no local para levantar as
informações para confecção do boletim
de ocorrências.
Dentro do veículo foram
encontradas várias latas de cervejas e,

estado.
Foram registrados ainda 2073
testes de etilômetro realizados,
ocasionando a prisão de 12 pessoas.
Além de 109 autuações pelo condutor
ou passageiro deixar de usar o cinto de
segurança; 30 por não usar a cadeirinha
como dispositivo de retenção para
crianças; e também 192 ultrapassagens
indevidas.
Para coibir o excesso de
velocidade foram 54 horas de utilização
dos radares móveis e 1183 imagens
capturadas em todas as 5 BR's que
cortam Mato Grosso. (Fonte:
Assessoria e Foto: Ilustrativa)

segundo informações, os ocupantes
estavam em um balneário, localizado há
poucos quilômetros de Pontes e
Lacerda, aproveitando o final de
semana.
A carroça não possuía
nenhuma sinalização o que
possivelmente colaborou para as causas
d o acid en te. O an imal es tav a
agonizando no local e foi sacrificado
pela guarnição da Polícia Militar.
O tenente Capobianco, da PM,
ressaltou que o local é muito perigoso
principalmente no período noturno.
“Não tem acostamento e os condutores
devem redobrar a atenção, e deixo claro
para os carroceiros que suas charretes
devem estar devidamente sinalizadas
para evitar esse tipo acidente.” Alertou.
(Fonte e Foto:
Ricardo
Augusto/TVCO)

Jovem de 21 anos é esfaqueado na praça do ginásio Bezerrão

U

m jovem de 21 anos foi esfaqueado durante uma briga no praça
do ginásio Bezerrão, neste domingo(16-04) , por volta das 22
horas. Segundo informações, a briga começou depois de uma
discussão em um local que é muito frequentado por adolescentes,
principalmente no período noturno. A vitima Mathias Paixão Silva,
recebeu dois golpes de faca, e mesmo ferido correu até a policia, que
estava fazendo rondas próximo ao local. Ele recebeu os primeiros
atendimentos pelo corpo de bombeiro e foi encaminhado para o hospital
Vale do Guaporé, segundo os bombeiros ele estava consciente, mas
reclamava de fortes dores. Agora a policia passa a investigar o caso para
saber quem foi o autor dos golpes que atingiram Mathias. Na
oportunidade, algumas pessoas pediram providencias em relação ao
local que esta com pouca iluminação pública, e alguns pontos estão
servindo para adolescentes consumirem entorpecentes. (Fonte: Ricardo Augusto/TVCO - Foto: Ilustrativa)
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LICITAÇÃO

As empresas interessadas deverão cadastrar-se gratuitamente na plataforma eletrônica, no
campo 'fornecedor'. As propostas comerciais serão recebidas até as 12h30 do dia 18 de abril

Detran realiza pregão hoje
para aquisição de bafômetros
Cleide Dantas
Foto: Ilustrativa

Atualmente o projeto está
implantado nos municípios de
Sinop, Rondonópolis, Cáceres,
Tangará da Serra, Barra do
Garças, Lucas do Rio Verde,
Juciara, Juína e São José dos
Quatro Marcos.
O Projeto Operação Lei
Seca Mato Grosso é realizado por
meio da integração do Detran,

Batalhão de Trânsito da Polícia
Militar, Polícia Judiciária Civil e
Delegacia Especializada de
Delitos de Trânsito (Deletran),
demais órgãos da Secretaria de
Estado de Segurança Pública
(Sesp), Polícia Rodoviária
Federal e prefeituras municipais
por meio dos agentes da área de
trânsito e segurança pública.

ARAPUTANGA

Dois tratores para arrastar caminhões atolados
na estrada do Assentamento São Benedito
Folha de Araputanga

M

O pregão ocorrerá em sessão pública, por meio da internet

O

pregão ocorrerá em
sessão pública, por meio
da internet, o critério para
aquisição é o de menor preço
global no lote.
A pregoeira da autarquia,
Thamia Moreira, coordenará a
licitação mediante a inserção e
monitoramento de dados no
endereço eletrônico
https://aquisicoes.gestao.mt.gov.
br.

As empresas interessadas
deverão cadastrar-se
gratuitamente na plataforma
eletrônica, no campo
'fornecedor'. As propostas
comerciais serão recebidas até as
12h30 do dia 18 de abril.
Fiscalização - O compromisso do
Detran com a expansão das ações
de fiscalização e do Projeto
Operação Lei Seca, realizadas na
capital e interior do estado, tem o

foco em salvar vidas. Mato
Grosso é o quarto estado
brasileiro que mais mata no
trânsito.
No estado, as operações
ocorrem de forma integrada com
as instituições de segurança
municipal, estadual e federal.
As operações na capital iniciaram
em 2014, a partir de 2015 iniciou
trabalho de capacitação para
implantação no interior.

CAMPANHA DE PREVENÇÃO

Hospital de Câncer leva atendimento
gratuito para Vila Bela e região
Assessoria

A

Campanha de Prevenção
do Hospital de Câncer de
Mato Grosso (HCanMT),
com a parceria do Sicredi Centro
Norte, leva atendimento gratuito
ao interior do estado com exames
preventivos de câncer de colo de
útero, boca, próstata, mama e
pele. Os municípios e distritos
atendidos na próxima campanha

serão: Vila Bela da Santíssima
Trindade (26 de abril), Ponte do
Aterro (27), Vila Cardoso e Pedro
Neca (28), Vila Picado (29) e
Porto Esperidião (30).
Os exames preventivos
acontecerão nos Postos de Saúde
de Família (PSF) de cada
localidade e a expectativa é que
500 atendimentos sejam
Foto: Divulgação

Serão realizados cerca de 500 atendimentos por dia

realizados por dia. Em 2016, o
Hospital visitou 70 municípios e
distritos e realizou 28.061
atendimentos.
O objetivo da campanha é
possibilitar o diagnóstico
precoce, possibilitando que os
casos suspeitos sejam
encaminhados para tratamento no
Hospital. “Só no ano passado
mais de 5.100 pessoas vieram
encaminhadas aqui para
tratamento. Sabemos que o
diagnóstico precoce aumenta as
chances de cura e é essa a meta da
Campanha de Prevenção”, aponta
a coordenadora das campanhas e
colaboradora do HCanMT Bruna
Marques.
Desde o início do ano, o
HCanMT já levou atendimento
gratuito para 12 municípios com a
Campanha de Prevenção. Para
que este projeto seja realizado, o
Hospital conta com inúmeros
parceiros. Mais informações:
Elenice Mansor (65) 9 9971-5467
ou Bruna Marques (65) 9 99135352.

ais de uma dezena de
condutores de veículos
se viram abandonados
em um atoleiro na estrada que
leva aos assentamentos São
Benedito e Chê Guevara, a
poucos quilômetros da cidade, no
município de Araputanga.
Por volta de 17h30min a
Redação da Folha de Araputanga
tomou conhecimento do atoleiro
na estrada municipal e começou a
levantar informações com
diversas pessoas; em um dos
relatos que não conseguimos
confirmar com o Chefe do
Executivo Municipal, fomos
informados que alguém chegou a
comunicar o problema dos
veículos atolados, ao prefeito
Joel Marins, porém,
supostamente, receberam a
resposta “Está chovendo muito”,
o que ninguém nega.
Além de levantar
informações com pessoas que
tiveram seus veículos atolados, a
reportagem tentou contatar, por
telefone, o prefeito e, através de
aplicativo encaminhamos
mensagem para saber que
providências o gestor ofereceu
aos atolados, porém, nossas
tentativas não encontraram
resposta, talvez em vista do
horário noturno já adiantado.
GESTÃO ENGESSADA? -

Apesar das chuvas, uma
pessoa contatada pela reportagem
contou que dois caminhões de
cascalho evitariam ou
amenizariam o problema, porém,
além dos veículos encravados no
barro, parece que a gestão está
engessada e talvez o comando
realmente tenha dificuldades para
encontrar recursos em
maquinários para encaminhar
providências.
POVO INDIGNADO - Se a
estrada vicinal oferecia
dificuldades, e quem governa o
município não consegue tomar
providências que resolvam o
problema da trafegabilidade,
proprietários de terras e
condutores de veículos se uniram;
eles conseguiram tratores que
arrastaram os caminhões,
caminhonetes e pequenos
veículos (cerca de 15), e no início
da noite, todos conseguiram
passar.
INDO à CIDADE DE TRATOR
- A reportagem obteve relato de
uma pessoa que ajudou a arrastar
os veículos, que deixou seu carro
e chegou à cidade de trator.
Outro proprietário que
teve o veículo rebocado disse que
sofreu uma avaria no veículo que
custará mais de trezentos reais
para reparar.
Foto: Folha de Araputanga

Carros atolados na estrada que leva aos assentamentos
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Programação está voltada aos professores das redes pública e privada do Estado

Abertas inscrições para ações
educativas da mostra itinerante

Angélica Moraes/SEC-MT

Foto: Fundação Bienal de São Paulo

A 32ª edição da mostra itinerante acontece de 16 de maio a 09 de julho, no Palácio da Instrução, em Cuiabá

E

stão abertas aos
professores da rede
pública e privada as
inscrições para as ações
educativas da mostra itinerante
da 32ª Bienal de São Paulo, uma
ação da Fundação Bienal de São
Paulo e Secretaria de Estado de
Cultura (SEC), que acontece de
16 de maio a 09 de julho, no
Palácio da Instrução, em

Cuiabá.
Nos dias 6 e 7 de maio,
com duração de quatro horas em
cada período, as ações
educativas contemplam uma
palestra introdutória seguida de
um laboratório, proposto como
espaço de pesquisa por meio de
metodologias colaborativas em
pequenos grupos.
As inscrições estão

abertas até o dia 30 de abril e
devem se feitas pelo e-mail
32bienalmt@cultura.mt.gov.br.
Informações adicionais podem
ser obtidas pelo telefone 36139240. As ações acontecem no
IFMT Campus Cuiabá, que fica
na rua Professora Zulmira
Canavarrs, 93, centro, com
entrada gratuita.
Programação - A ação tem
início no sábado (06/05), às 8h,
com a palestra Incerteza Viva:
conceitos e artistas, em que
serão apresentados o processo
de desenvolvimento e conceitos
da 32ª Bienal, assim como as
pesquisas dos artistas que
integram a itinerância em
Cuiabá.
Na sequência, será
realizado o laboratório
Narrativas que constroem
mundos, em torno das obras de
artistas como Dalton Paula,
Günes Terkol e o projeto Vídeo
nas Aldeias, com base na
pergunta “Como a arte
contemporânea pode tornar
visíveis as narrativas não
hegemônicas?”. O conteúdo se

repete nos dois horários: das 8h
às 12h e das 14h às 18h.
Já no domingo (07/05) a
ação tem início com a palestra
Incerteza Viva: processos
artísticos e pedagógicos, em que
será apresentada a publicação
educativa da 32ª Bienal, cuja
elaboração envolveu a
participação ativa de
profissionais da educação
formal e não-formal.
Na sequência, será

realizado o laboratório Acolher
incertezas em ambientes de
aprendizagem, que propõe uma
aproximação à proposta
curatorial, partindo dos
processos criativos de artistas
como Felipe Mujica e Francis
Alÿs e do texto Escrever e
Saber, de Mia Couto, presente
na publicação educativa.
O conteúdo se repete nos
dois horários: das 8h às 12h e
das 14h às 18h.
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NA JUSTIÇA

O clube é acusado pelo Cacerense de relacionar o volante Lê na estreia do estadual.
O processo vai ser julgado na próxima quinta-feira e o Tricolor deve perder seis pontos

Procurador pede punição e julgamento
pode rebaixar o Operário VG
Globo Esporte

Foto: divulgação / União Esporte Clube

A

procuradoria do
Tribunal de Justiça
Desportiva de Mato
Grosso (TJD-MT) pediu a
perda de 37 pontos ao Operário
Várzea-grandense e a multa de
R$ 10 mil, no recurso
formulado pelo Cacerense que
acusou o Chicote da Fronteira
de ter relacionado o volante Lê
de forma irregular na primeira
rodada do Campeonato matogrossense. O julgamento está
marcado para a próxima
quinta-feira, 20 de abril.
Segundo o procurador
Frederico Leôncio Gaiva Neto,
o pedido do Cacerense é

procedente. Lê não entrou em
campo na vitória do Operário
VG por 3 a 2 diante do Mixto,
no dia 29 de janeiro, mas de
acordo com o Código
Brasileiro de Justiça
Desportiva (CBJD), basta o
jogador estar relacionado para
ser considerado irregular.
A procuradoria utilizou
o Art. 214 do CBJD, que pede
perda de três pontos mais os
pontos conquistados na
partida.
- Incluir na equipe, ou
fazer constar da súmula ou
documento equivalente, atleta
em situação irregular para

participar de partida, prova ou
equivalente - relata o Art. 214.
Como o processo é bem
parecido com o "Caso União",
em que o TJD-MT puniu o
clube de Rondonópolis com a
perda de seis pontos, esta deve
ser a punição imposta ao
Operário VG.
Se for confirmado, o
clube 13 vezes campeão
estadual, vai ser rebaixado à
segunda divisão. O Chicote da
Fronteira terminou a primeira
fase com sete pontos e o
Cacerense com três, com a
punição o Operário VG ficaria
com apenas um.

COPA VERDE

Luverdense vence RSC por 2 a 1 e sai
na vantagem para a volta da semifinal
Globo Esporte

L

onge de casa, da torcida e
do campo de costume,
Rondoniense e
Luverdense se enfrentaram pela
primeira disputa da semifinal da
Copa Verde. O jogo foi realizado
na tarde do último sábado, 15, na
Arena da Floresta, no Acre, e
terminou em 2 a 1 para o visitante.
Com o resultado, o time
do Mato Grosso vai para o jogo de
volta com a vantagem de um gol.
A próxima disputa está marcada
para o dia 20 de abril, às 20h30

(de Brasília) no Passo das Emas.
O jogo - A disputa teve início
com o sol forte no céu, e o
Luverdense com maior posse,
mostrando que queria dominar o
ritmo do jogo, mas sem conseguir
passar pela zaga do Rondoniense.
Ainda nos primeiros
minutos, o RSC conseguiu se
organizar e tentava chegar ao gol,
mas com finalizações mal
sucedidas. Aos 14 minutos
Ricardo aproveitou uma folga e
encaixou no ângulo do goleiro
Foto: Nathacha Albuquerque

Jogo foi realizado Arena da Floresta
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Biro. Aos 26, foi a vez de Bágio
receber na cara do gol e aumentar
a distância no placar.
Aos 42 minutos de jogo,
Diogo Sodré foi tentar recuperar a
posse para o time do Mato Grosso
mas foi ao chão, reclamando de
dor e pedindo por atendimento
médico. Com suspeita de ter
quebrado o tornozelo, foi levado
na ambulância para o hospital,
sendo substituído por Cazú. Com
o jogo paralisado, aguardando o
retorno da ambulância, o
primeiro tempo teve
aproximadamente 1h20.
Na volta do intervalo o
Rondoniense se mostrou mais
organizado, com mais tentativas
de finalizações, paradas pela zaga
do Luverdense ou pelo goleiro
Diogo. A equipe mandante ainda
teve três chances de marcar, mas a
bola parecia não querer encontrar
o caminho do gol. Aos 31
minutos, Careca aproveitou uma
sobra e diminuiu a distância no
placar. Apesar das modificações
feitas, ambos os clubes fizeram as
três substituições, o resultado
permaneceu o mesmo pelo resto
do placar. Rondoniense 1 x 2
Luverdense.

Volante Lê foi transferido para o União durante o Mato-grossense
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Dona Neguinha: 90 Anos

By Rosane Michels
***********************************
Leonor com os pais Jader e Noely

Esotérico
A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um dia de
enfrentamento de pequenas
dificuldades em projetos
profissionais. Um plano de
negócios, pode precisar de revisão e acertos
ou uma promoção, ou mudança de função,
pode ser renegociada e/ou adiada.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento de
interiorização e reflexão, de
certeza que algo deve ser
transformado em seu mundo emocional e na
maneira com que se relaciona com os seus.
Um de seus pais, pode precisar de carinho e
companhia nos próximos dias.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um dia de
renegociação de projetos de
médio prazo, que podem
envolver viagens, pessoas e empresas
estrangeiras. O momento pode envolver
também, uma viagem de estudos, que deve
ser reavaliada e pode ser adiada.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento que
antecede algumas mudanças
em projetos que envolvem
possíveis contratos de trabalho. O
momento pode envolver também,
mudanças relacionadas a viagens e/ou
estudos, dentro e fora do seu país.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
deixando suas emoções mais
profundas e confusas, mas em
processo de transformação e
limpeza, que pode durar alguns dias. O
momento pode envolver também, um
período de parada de negociações,
relacionadas a uma parceria financeira.

A Lua caminha na direção
de Plutão, que se encontra
estacionado em
Capricórnio indicando um
momento de parada e
reflexão, relacionada às suas finanças. O
momento pode envolver a necessidade
de reorganização financeira. A assinatura
de um contrato, envolvendo o aumento
de seus rendimentos, pode ser adiada.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um dia de
distanciamento das
atividades sociais. Uma sociedade ou
parceria comercial, pode ser reavaliada e
estudada uma nova maneira de ser
construída. Um namoro pode passar por
um momento de dúvidas.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento de
parada e reflexão,
relacionada a seus projetos pessoais e
profisisonais. O momento pode anteceder
um período de mudanças importantes em
sua vida, que pode envolver trabalho,
dinheiro, saúde ou amor.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um dia de revisão
de projetos de trabalho. Se
estiver envolvido em um
processo de seleção para um novo emprego,
deve ter paciência, pois pode atrasar. O
momento é bom para uma reorganização de
sua rotina de saúde.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento de
revisão e reavaliações,
relacionadas a emoções que
envolvem seu passado. O momento pode
anteceder um período de limpeza e
necessidade de deixar algumas pessoas e
situações que já não fazem sentido, para trás.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento de
parada e reflexão, com
relação a um romance ou namoro. Espere
alguns dias para tomar uma decisão
definitiva. O relacionamento com os
filhos, passam por um período de
transformações.

A Lua caminha na direção de
Plutão, que se encontra
estacionado em Capricórnio
indicando um momento de
reorganização em projetos
desenvolvidos por uma
equipe de trabalho, que você faz parte ou
gerencia. O momento pode envolver
também, uma parada para rever um novo
contrato, com uma grande empresa.

Dona Negrinha (viúva do seu Toti) festejou 90 anos de
vida ao lado dos filhos, netos e bisnetos, que se
reuniram para o tradicional Parabéns. Com alegria
contagiante Dona Negrinha recebeu os abraços e as
mensagens de Feliz Aniversário. Hoje nós da família
do JCC enviamos votos de felicidades rogando ao Criador bençãos de saúde e que esse novo ano de vida seja
pleno de alegrias ao lado dos familiares.

******************************************************
Marcando mais um golaço no placar da vida, o
nosso querido amigo Demis Rogério, a quem
desejamos toda felicidade do mundo, muitos
anos de vida, paz, amor e realizações.

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

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

Parabenizamos neste Kamila Samantha dos Reis, que
festejou mais um aniversário e recebeu o carinho
especial da equipe do cartório do 2º Ofício. Kamila é a
responsável pelo ambiente sempre limpo e agradável do
cartório, é se destaca pelo sorriso que sempre carrega
consigo. Felicidades e muitos anos de vida!

Quem completou mais uma primavera foi a
simpática Fidelmaria Reis, que na oportunidade
recebeu o carinho dos amigos e familiares.
Felicidades mil!

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

