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2º PASSEIO DE CICLOTURISMO BR/BO

Ciclistas completam os 318km em menos
de 11 horas, mulheres são destaque
Fotos: DINALTI TUIUIU

A segunda edição do Passeio Internacional de Cicloturismo Brasil/Bolívia contou com a participação de 120 atletas. Desse total, 70% dos participantes conseguiram completar
os 318 km de percurso entre os dois países. Este ano, segundo o organizador, coronel Ibanez Filho, o grande destaque foi o rendimento dos atletas, especialmente os das mulheres e dos
dois paratletas participantes. “O nível de rendimento dos atletas aumentou. Além disso, tivemos um número grande de participantes mulheres, que foi uma surpresa muito boa. Maior
ainda foi ver a resistência de muitas delas, que conseguiram completar todo o percurso em um bom tempo”, destacou Ibanez. Página 03

POLÊMICO
OPERAÇÃO RÊMORA

Encontro debaterá a atuação
Gaeco denuncia ex-secretário
de Optometristas em Cáceres Permínio por esquema na Educação
Foto: Ilustração

O assunto será
tema de uma reunião
na Câmara de
Ve r e a d o r e s n e s t a
terça-feira, 2, a partir
das 9h. Em discussão
estará a possibilidade
de implantação de
atendimento de
Optometria no
serviço municipal de
saúde e também
particular. Conforme
a vereadora
Va l d e n i r i a D u t r a
(PSDB), que está
participando da
organização do
encontro, o assunto é
relevante, de
interesse público, por isso o debate. Há alguns anos, Optometristas e Oftalmologistas do País vem
travando uma 'guerra'. Os Optometristas dizem que podem emitir fórmula para óculos, vulgo 'receita',
mas os Oftalmologistas são contra e dizem que a medida é ilegal. Página 03

Foto: Marcus Mesquita/MidiaNews

O ex-secretário da Seduc, Permínio Pinto, que foi denunciado pelo Gaeco

FORTALECIMENTO

Cáceres terá representação no Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher

Página 04

Foto: Assessoria

Na tarde de quinta-feira, 28, foi realizada,
na Plenária Fabiana Figueró (Sala de Reunião dos
Conselhos) em Cuiabá, a assembleia de eleições
para as 08 (oito) vagas abertas às entidades não
governamentais de promoção e defesa dos direitos
da mulher, no Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher do Estado de Mato Grosso para o biênio
2016/2018. Página 03
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Eleições, greve e fiasco

O voto e a cabeça do eleitor

Não é bom misturar dois temas no
mesmo artigo, recomenda a boa prática
jornalística. Mas, para não perder o momento
(timing, como querem os apaixonados pela
língua inglesa) arrisco logo três. Começa o
período eleitoral mais uma vez com a intensa
movimentação dos políticos na formação das
alianças e conchavos. As acusações recíprocas
são muitas nessa fase, principalmente falando
de traições, descumprimentos de acordos e
retirada de apoios prometidos em outras
eleições.
Claro que não se fala mais de
ideologias, posto que elas ,para o bem ou para
o mal, não existem mais. No limite, hoje o
destemperado Bolsonaro poderia aliar-se à
insossa Marina Silva. É hora de exercitar a
paciência para escutar as repetidas cantilenas,
o mesmo palavrório vazio e as recorrentes de
expressões batidas. Os chavões, nos próximos
meses,
frequentarão
jornais, rádios,
televisões e comícios. Ouviremos exortações
e declarações com ares de novidade sobre o
“voto consciente”, “o povo no poder”
“campanha propositiva”, “musculatura
política” “desapego ao poder”, “nenhuma
vaidade me move”, “sagrado direito do voto”,
“contribuir com a sociedade”, “ o povo é
sábio” “declinar” “desserviço” “inverdade”
e outras construções retóricas de péssimo
gosto, muito caras dos políticos.
O segundo assunto é a greve dos
professores aqui do Estado. Na terça passada
(26/07), reuniram-se, para tentar mais uma
vez interromper o movimento o Governo
do Estado, o Ministério Público e os
professores,
no momento em que a
paralisação já chegava a quase 60 dias.
A imprensa divulgou que o sindicato
da categoria (Sintep) iria manifestar-se, na
próxima semana (esta) , sobre a nova
proposta apresentada. Vê-se que eles não têm
pressa: uma semana para responder. Se
aceitarem, por certo, pedirão mais uns dez
dias para voltarem ao trabalho, afinal eles
precisam de tempo para preparar as aulas.
Na sexta-feira (29/07) houve uma
decisão do STF determinando a volta dos
professores ao trabalho no dia 1º de agosto. O
presidente do Sintep, mesmo antes de ser
notificado já garantiu que a justiça “não pauta
a decisão dos professores” e que não
obedecerão a ordem do Supremo.
Segundo o site Globo.com, que
pesquisou os salários dos professores em
todos os estados brasileiros em 2015, Mato
Grosso
remunera muito bem seus
profissionais. Só Mato Grosso do Sul e
Distrito Federal pagam mais ( MS R$ 3.994;
DF R$ 3.858 e MT R$ 3.802. Cálculo baseado
em 40 horas semanais.)
Em Santa Catarina, conforme mesma
fonte o salário é de R$ 1.917,00. Essa
pesquisa parece reafirmar o caráter político da
greve aqui no estado. O terceiro tema é o
fiasco do ex-senador Eduardo Suplicy.
Reeditando o famoso Dom Quixote de La
Mancha, que se metia nas mais extravagantes
aventuras sempre levando desvantagem, o
cândido político paulista resolveu impedir
uma reintegração de posse determinada pela
justiça em São Paulo, deitando no meio da rua
para atrapalhar o trabalho da Polícia Militar.
Como o “Cavaleiro da Triste Figura”,
expôs-se ao ridículo sendo transportado pelos
policiais, sem violência é bom dizer,
carregado pelos braços e pelas pernas por
quatro homens,
como um quadrúpede
inofensivo que está atrapalhando a passagem.
“Deu ruim” Senador, como dizem
agora. Se a ideia era criar um fato que
ajudasse na campanha para vereador que está
fazendo, o tiro saiu pela culatra.

Qual é o roteiro para se conquistar o
voto? Quando um eleitor opta por um
candidato, que fatores balizam sua decisão?
Esta é a instigante questão que os
competidores tentarão descobrir na mais
renhida disputa eleitoral desses turbulentos
tempos que agitam o país.
A resposta abriga componentes
relacionados à identidade do candidato e ao
ambiente social e econômico que cerca os
eleitores. No primeiro caso, o eleitor leva em
consideração valores como
honestidade/seriedade; simplicidade;
competência/preparo; capacidade de
comunicação; identificação com o novo
contra o velho; o entendimento dos problemas
da cidade; arrogância/prepotência; simpatia;
cordialidade. Sob outra abordagem, o voto
quer significar protesto, um castigo aos atuais
governantes e a candidatos identificados com
os velhos costumes, vontade de mudar ou
mesmo aprovação aos perfis que darão
continuidade à administração. Neste caso, os
pesos da balança assumem o significado de
satisfação e insatisfação; ou confiança e
desconfiança. A questão seguinte é saber qual
a ordem em que o eleitor coloca essas
posições na cabeça e por onde ele começa a
decidir seu voto. Não há uma ordem natural.
O eleitor tanto pode começar a
decidir por um valor representado pelo
candidato – empatia, carga conceitual,
novidade, capacidade de comunicação - como
pelo cinturão social e econômico que o aperta:
carestia, violência, desemprego, insatisfação
com os serviços públicos precários etc. Os
dois blocos de fatores tendem a formar massas
conceituais - boas e ruins - na cabeça das
pessoas. A exposição dos candidatos na mídia
forma um conjunto de impressões na
audiência. Serge Tchakhotine, em seu denso
livro Mistificação das Massas pela
Propaganda Política, refere-se a essas
impressões como engramas.
São responsáveis pelas associações
mentais que as pessoas estabelecem,
relacionadas aos nossos desejos e
necessidades, convergindo para situações e
valores como fome, conforto, esperança,
ambição, progresso, sexualidade,
fraternidade, vaidade, mudança, melhoria de
vida. Esse escopo, por sua vez, opera sob a
forma de reflexos condicionados, que atuam
sobre a maquinaria psíquica. Essas
impressões serão mais positivas ou mais
negativas, de acordo com a capacidade de o
candidato formular ideias e apresentar
respostas aprovadas ou desaprovadas pelo
sistema de cognição dos eleitores. E daí, qual
a lógica para a priorização que o eleitor
confere às ideias dos candidatos? Nesse
ponto, cabe uma pontuação de natureza
psicológica. As pessoas tendem a selecionar
coisas (fatos, ideias, eventos, perfis) de
acordo com os instintos natos de conservação
do indivíduo e preservação da espécie. Ou
seja, o discurso mais impactante e atraente é o
que dá garantias às pessoas de que elas estarão
a salvo, tranquilas, alimentadas. O discurso
voltado ao estômago do eleitor, ao bolso, à
saúde é prioritário.
Tudo que diz respeito à melhoria das
condições de vida desperta a atenção.
(Lembram-se da equação BO+BA+CO+CA –
Bolso, Barriga, Coração, Cabeça - sempre
recorrente nos textos deste consultor?).

Depois, as pessoas são atraídas pelo discurso
emotivo, relacionado à solidariedade, ao
companheirismo, à vida familiar. Esses apelos
disparam os mecanismos de escolha. Se a
insatisfação social for muito alta, os cidadãos
tendem a se abrigar no guarda-chuva de
candidatos da oposição. Se candidatos com
forte tom mudancista provocarem medo, as
pessoas recolhem-se na barreira da cautela,
temendo que um candidato impetuoso vire a
mesa abruptamente.
Assim, mesmo rejeitando candidatos
apoiados pela situação, os eleitores assumem
a atitude dos três macaquinhos: tampam a
boca, os ouvidos e olhos e acabam votando em
candidatos situacionistas. O maior desafio de
um candidato de oposição, dentro dessa
lógica, é o de convencer o eleitorado de que
não só garantirá como aumentará as
conquistas dos seus antecessores,
promovendo mudanças que melhorarão a vida
das pessoas. Mas o efeito demonstração se faz
necessário. Simples promessa não adiantará: é
preciso comprovar tim-tim por tim-tim como
executará as propostas.
Por isso mesmo, quando o candidato
agrega valores positivos, a capacidade de
convencimento do eleitor será maior. Não se
trata apenas de fazer marketing, mas de
expressar caráter, personalidade, a história do
candidato. Uma história amparada na
coerência, na experiência, na lealdade, na
coragem e determinação de cumprir
compromissos. Proposta séria e factível
transmitida por candidato desacreditado não
colará. Cairá no vazio. A desconfiança anula a
seriedade da mensagem positiva. Os dois
tipos de componentes que determinam as
decisões do eleitor - as características pessoais
dos candidatos e o quadro de dificuldades da
vida cotidiana – caminham, portanto, juntos,
amalgamando o processo de decisões dos
cidadãos.
Marketing bem feito é aquele que
procura juntar essas duas bandas, costurando
os aspectos pessoais com os fatores
conjunturais, conciliando posições,
arrumando os discursos, analisando as
demandas das populações, criando ênfases e
alinhando as prioridades. O que a
comunicação faz, na verdade, é acentuar os
estímulos para que o eleitor possa, a partir
deles, tomar decisões. E os estímulos
começam com a apresentação pessoal dos
candidatos, a maneira de se expressar, de se
vestir. Os cenários aguçam ou atenuam a
atenção. A fluidez de comunicação, a
linguagem mais aberta, solta e coloquial, cria
um clima de intimidade com o eleitor.
Propostas precisam ganhar
objetividade, clareza e consistência. As
influências sociais e até as características
espaciais e temporais despertam ou aquecem
as vontades. O eleitor é uma incógnita. Na
eleição de outubro próximo, procurará se
esconder mais que em campanhas anteriores.
Está desconfiado e crítico. De costas para as
velhas promessas. Não quer comprar gato por
lebre. Decide com racionalidade, sem
esquecer a indignação.
Tentar desvendar o que se passa em
sua mente – eis o maior desafio dos
candidatos.
GAUDÊNCIO TORQUATO é jornalista,
professor titular da USP, consultor político e
de comunicação.
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72º ENCOGE
Já estão disponíveis as inscrições para o 72º
Encontro do Colégio Permanente de
Corregedores-Gerais de Justiça do Brasil
(ENCOGE), que será realizado dias 11 e 12
de agosto, no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), em Brasília (DF). A adesão será feita
mediante preenchimento do formulário no
site www.72encoge.com, até o dia 5 de
agosto. Após enviar a inscrição, o
participante receberá um e-mail de
confirmação com pedido de informações
extras importantes para a organização do
evento. A expectativa da presidente do
Colégio Permanente de CorregedoresGerais dos Tribunais de Justiça do Brasil
(CCOGE) e corregedora-geral da Justiça de
Mato Grosso, desembargadora Maria
Erotides Kneip, é de que o encontro seja
bastante produtivo e que contribua para
aprofundar o estudo a respeito da gestão
jurisdicional, apontar os desafios e propor
soluções.
OAB E CRC
O Conselho Regional de Contabilidade e a
OAB em Cáceres, visando contribuir com o
processo eleitoral deste ano, que traz regras
mais rígidas, especialmente no que diz
respeito aos gastos de campanha,
promoverão nesta terça-feira, 2, das 14h às
16h, no auditório da FAPAN, palestras
sobre prestação de contas e etapas da
campanha eleitoral. A taxa de inscrição para
participação é dois quilos de alimentos não
perecíveis. Os palestrantes serão o
advogado Hamilton Lobo e o contador Atila
Pedroso de Jesus.
EXPO GOSPEL
Os ingressos e passaportes para a Expo
Gospel que acontecerá nos dias 8 e 9 de
setembro no ginásio do Sesi Clube, em
Cáceres, já estão no segundo lote, e vão até o
próximo dia 12 de agosto. A partir do dia 13
os lotes terão novos valores, os ingressos
individuais/dia custam R$ 30,00 e o
Passaporte para participar dos dois dias de
evento, custam R$ 50.O evento contará
ÁREA VIP em frente ao palco, com direito a
água e refrigerante a vontade durante todo o
evento. Os ingressos para este espaço
custam R$ 40 individual/dia e R$ 70,
Passaporte para os dois dias de evento.
SITE DA AMERICANAS
É CONDENADO
A juíza Ana Paula da Carlota Miranda, da 3ª
Vara Cível de Cuiabá, condenou a empresa
B2W Companhia Global do Varejo
(responsável pelo site Americanas.com) a
indenizar uma cuiabana em R$ 4,4 mil, por
danos morais e materiais.A decisão é do dia
19 de julho e é passível de recurso. A
condenação foi motivada pela não entrega
de um produto comprado pela cliente
S.A.V.S. A autora da ação narrou que, no dia
29 de agosto de 2012, comprou um celular
Sony Ericsson Xperia, no valor de R$ 699,
pelo site Americanas.com. O pagamento foi
ajustado em três vezes iguais de R$ 233 no
cartão de crédito.

Rosane Michels - Editora

************************************
RENATO DE PAIVA PEREIRA é
empresário e escritor.
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2º PASSEIO DE CICLOTURISMO BR/BO

Cerca de 70% dos participantes concluíram todo percurso

Ciclistas completam os 318km em menos
de 11 horas, mulheres são destaque

DANA CAMPOS

Foto: Assessoria

A

segunda edição do Passeio
Internacional de Cicloturismo
Brasil/Bolívia contou com a
participação de 120 atletas. Desse total,
70% dos participantes conseguiram
completar os 318 km de percurso entre
os dois países. Este ano, segundo o
organizador, coronel Ibanez Filho, o
grande destaque foi o rendimento dos
atletas, especialmente os das mulheres e
dos dois paratletas participantes. “O
nível de rendimento dos atletas
aumentou. Além disso, tivemos um
número grande de participantes
mulheres, que foi uma surpresa muito
boa. Maior ainda foi ver a resistência de
muitas delas, que conseguiram
completar todo o percurso em um bom
tempo”, destacou Ibanez.
Os primeiros a cruzarem a
linha de chegada foram os ciclistas
Rogério Rabelo de Almeida, de 32 anos
e Sebastião, de 37 anos, ambos de
Cuiabá. E a primeira mulher a completar
toda a prova foi Alexsandra Comin, de
34 anos. Residente em Feliz Natal (MT),
ela completou a prova com
aproximadamente 16 horas.
Segundo a atleta, a maior
dificuldade foi o trecho da Serra do
Mangaval. “Foi uma região que exigiu
bastante, de muito esforço físico e
também mental. Já era madrugada e o
frio aumentava ainda mais a

A organização, composta por
40 pessoas, também foi destaque entre
os atletas. O evento contou ainda com
segurança policial, seguro de vida
individual, deslocamento de atletas em
ônibus leito, suporte técnico, oito pontos
de hidratação e reposição alimentar.
Além de total apoio com infraestrutura e
socorro médico.
“Procuramos dar todo o
suporte necessário aos atletas. Sempre
priorizando tudo de melhor qualidade e
com uma equipe disposta a atender da
melhor forma possível”, disse Ibanez, ao
citar a logística empregada para o
evento. O passeio foi realizado nesse
final de semana, entre os dias 30 e 31 de
julho, e contou com a participação de
ciclistas da Bolívia e de outros sete
estados brasileiros, sendo Mato Grosso
do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná,
Rondônia, Minas Gerais e Pará.
De Mato Grosso foram doze
delegações oriundas das cidades de
Cuiabá, Várzea Grande, Chapada dos
Guimarães, Tangará da Serra, Alta
Floresta, Cáceres, Barra do Bugres,

Este ano, segundo o organizador, coronel Ibanez Filho, o grande destaque foi o rendimento dos atletas

dificuldade”, relatou. Para o goiano
Guilherme Sousa, de 19 anos, a
dificuldade foi o desgaste físico, em
virtude da distância a ser percorrida.
“Foi a primeira prova de longa distância
que fiz. O máximo que já tinha feito foi
na casa dos 100 km. Dessa vez as
câimbras, devido ao longo período de
prova, foi o mais difícil para mim”,
afirmou.
Mesmo diante de todo desgaste

físico, o prazer em participar, em vencer
os obstáculos e suas próprias barreiras
físicas e psicológicas foi unanimidade
entre os participantes. “Com certeza é
bem desgastante, exige bastante do
atleta, ainda mais para quem está
começando nessa atividade. Mas é
muito gostoso, principalmente a questão
da superação de cada um”, disse Dirce
Buhl Schilling, da delegação de Sorriso
(MT).

FORTALECIMENTO

Cáceres terá representação no Conselho
Estadual dos Direitos da Mulher
Assessoria

N

a tarde de quinta-feira, 28,
foi realizada, na Plenária
Fabiana Figueró (Sala de
Reunião dos Conselhos) em Cuiabá,
a assembleia de eleições para as 08
(oito) vagas abertas às entidades não
governamentais de promoção e
defesa dos direitos da mulher, no
Conselho Estadual dos Direitos da
Mulher do Estado de Mato Grosso
para o biênio 2016/2018.
Cáceres, foi a única cidade
externa ao eixo da capital dentre as
Entidades credenciadas, inserida
através da indicação de Camila
Ortiz, conselheira municipal dos
direitos da mulher e presidente da
Sociedade de Promoção dos Direitos
Humanos e de Edson Penha,
Coordenador do projeto
participação e controle social na
efetivação das políticas públicas em
Cáceres, respectivamente, como
titular e suplente. No total estavam
concorrendo 10 Entidades entre elas,
OAB/MT, SINTEP, CRESS/MT,
MTmama, e o Centro de Defesa dos
Direitos Humanos Dom Máximo
Biennés de Cáceres, entre outras.
Durante o processo
eleitoral, apenas um representante
de cada segmento exerceu o poder de
escolha, podendo votar em até 08
entidades e após a apuração final. A
entidade de Cáceres, foi eleita entre
as 03 mais votadas, totalizando 09
votos na plenária.

POLÊMICO

Encontro debaterá a atuação
de Optometristas em Cáceres
Jornal Oeste

O

assunto será tema de uma
reunião na Câmara de
Vereadores nesta terça-feira, 2,
a partir das 9h. Em discussão estará a
possibilidade de implantação de
atendimento de Optometria no serviço
municipal de saúde e também particular.
Conforme a vereadora Valdeniria Dutra
(PSDB), que está participando da
organização do encontro, o assunto é
relevante, de interesse público, por isso
o debate. Há alguns anos, Optometristas
e Oftalmologistas do País vem travando
uma 'guerra'. Os Optometristas dizem
que podem emitir fórmula para óculos,
vulgo 'receita', mas os Oftalmologistas
são contra e dizem que a medida é ilegal.
Eles afirmam que além do risco
a saúde, a Optometria na maioria das
vezes é apenas um negócio que oferece
atendimento com preços baixíssimos
sempre vinculados à óticas de péssima
qualidade; oferecendo consultas
oculares “gratuitas” em escolas, em
grandes eventos comunitários e em
sindicatos/associações para vender
óculos, o que caracteriza outro crime, a

'venda casada'.
Para explicar de uma forma
bem simplificada a AOOSP (Associação
de Ópticos, Optometristas e casas de
Ópticas de São Paulo) fez um
documento ilustrativo e educativo para
diferenciar as duas profissões tão
confundidas: a Optometria e a
Oftalmologia. Existem várias
discussões e conflitos entre as categorias
que não se entendem no âmbito
profissional.
Na verdade, existe um
"abismo" entre as profissões,
alimentado pela ignorância e pela falta
de interesse de algumas classes em
querer diferenciar tais funções. A
Optometria trabalha fora do "órgão
globo ocular", focado no sentido da
visão, corrigindo miopias,
hipermetropias, astigmatismos, visão
"de perto" e aplica exercícios ortópticos,
que não são doenças, são defeitos da
visão. A Optometria não trata ou cura o
"órgão globo ocular" (competência da
medicina), não faz diagnósticos de
doenças, não receita medicamentos.

Cabe ao Optometrista emitir fórmula
para óculos (vulgo "receita"), que não
são remédios, afinal, óculos não são
ingeridos ou injetados. Não tem contraindicação, não faz mal à saúde.
Essas semelhanças e a
ignorância sobre o assunto acabam
aumentando as discriminações que a
categoria sofre, aumenta as investidas
do Ministério Público e o descaso das
Vigilâncias Sanitárias e demais
autoridades por desconhecerem uma
profissão legal - OPTOMETRIA - que
veio somar para a inclusão social.
A Oftalmologia sem seus
equipamentos é Optometria. Por isto,
não podem deixar de ter equipamentos
médicos oftalmológicos em
consultórios. O cliente paga uma
consulta médica especializada para
prevenir doenças do "órgão globo
ocular" e certificar-se que esteja
gozando de boa saúde.
A
f u n ç ã o
d o
OPTOMETRISTA possui formação
reconhecida pelo Ministério da
Educação, é regulamentada pelo
Ministério do Trabalho, e finalmente só
é contra quem nunca foi atendido por um
OPTOMETRISTA.

Foto: Ilustração

Rondonópolis, Feliz Natal, Sorriso,
Bom Jesus do Araguaia e Curvelândia. A
largada foi da Arena Pantanal, em
Cuiabá. Até Sán Matías, local da
chegada, os ciclistas puderam
contemplar paisagens de belezas
naturais do Pantanal e do Cerrado
presentes das cidades de Várzea Grande,
Nossa Senhora de Livramento, Poconé e
Cáceres.
Para o alacíde (prefeito) de Sán
Matías, Fábio Olivares, o evento foi uma
oportunidade de integrar ainda mais os
países vizinhos, além de fortalecer o
esporte, capaz de promover a cultura,
lazer e qualidade de vida dos atletas. “É
uma honra poder participar desse evento
maravilhoso”, disse Olivares.
O passeio contou com o apoio
do Governo do Estado, por meio das
Secretarias de Estado de Esporte,
Cultura, Polícia Militar, Grupo Especial
de Fronteira (Gefron); das Prefeituras de
Cuiabá, Cáceres e Sán Matías; da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e do Serviço
de Atendimento Médico de Urgência
(Samu).

A conselheira estadual do
CEDM, acompanhou todo o
processo de eleição em Cuiabá e
ressalta que "atualmente, as
discussões em torno da questão de
gênero e dos direitos das mulheres
tem ganhado espaço na sociedade e
as entidades, movimentos e
associações de mulheres tem se
fortalecido de forma sistemática em
consonância com os direitos
humanos e políticas públicas que
asseguram estes direitos, porém,
ainda é necessário avançarmos na
participação e controle social pela
população em acompanhar e
fiscalizar os órgãos públicos e
demais instituições de atendimento
às mulheres para o cumprimento
dessas obrigações. Estou muito feliz
poder fazer parte desse processo de
mudança e representar nossa cidade
no cenário Estadual."
O Conselho Estadual de
Direitos da Mulher – CEDM/MT, é
uma entidade vinculada à Secretaria
de Estado de Justiça e Direitos
Humanos – SEJUDH que tem por
finalidade promover, em âmbito
estadual, políticas
que visem
eliminar a discriminação da mulher,
assegurando-lhe condições de
liberdade e igualdade de direitos,
bem como sua plena participação
nas atividades políticas, econômicas
e culturais do Estado. Art. 2º da Lei
7.815.

A polêmica nacional que envolve a atuação de Optometristas chegou a Cáceres
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Agentes penitenciários impedem
entrada de droga em cadeia

Homem é executado a tiros
dentro de sua casa em Mirassol

M

ais um crime contra a vida
ocorreu em Mirassol
D´oeste, na madrugada do
último domingo, 31 de Julho, onde
uma mãe chegou a implorar a eles,
para que não matassem seu filho. Por
volta das 00h30, policiais militares
foram acionados para atenderem a
uma ocorrência de homicídio, na rua
Valbert Luise da Silva, no bairro
Joaquim Bento, próximo ao centro
da cidade.
A testemunha, e mãe da
vitima,
Geilson
Gomes
Evangelista, de 28 anos, relatou a
polícia que estava em sua casa
quando ouviu o estampido disparos
de arma de fogo na casa de seu filho.
A mãe da vítima saiu na porta para
verificar o que estava ocorrendo, e
avistou um homem em uma moto
Honda Bros e o outro na casa de seu
filho. A mãe da vítima ainda
implorou para os bandidos; NÃO
MATEM MEU FILHO", tentando
ainda salvar a vida do filho. Um dos
bandidos gritou para ela " CALE A
BOCA DONA", em tom de ameaça.
A senhora não teve como impedir a
morte do filho, e temendo pela
própria vida, e sem ter o que fazer,
entrou para dentro de sua casa, e
ainda ouviu outros disparos na

A

gentes penitenciários da
cadeia Pública de Cáceres
receberam uma denúncia,
por volta das 20 horas da última
sexta-feira (29), de que um grupo de
pessoas estava se articulando para
jogar, por cima do muro da unidade,
uma quantia de entorpecente que
seria entregue a alguns
recuperandos. De acordo com a
direção da cadeia, o denunciante
disse que uma mulher levaria a droga
para um adolescente, que estava
esperando na esquina da cadeia. A
droga seria entregue ao adolescente,
e este por sua vez jogaria a droga
para dentro da unidade.
“Começamos a monitorar a
movimentação e percebemos, em
dado momento, que duas pessoas,
que a princípio aparentavam ser
crianças ou adolescentes, estavam
execução de seu filho. A mãe da
vítima relatou também que os
indivíduos estavam de capacetes, e
não conseguiu visualizar mais
detalhes, que pudessem tentar
identificar os homens. Primeiro
devido a deficiência da iluminação,
no local e também pelo estado
emocional bastante abalado, vivido
em um dos mais difíceis momentos

parados na esquina, depois de uma
meia hora, um carro da marca Fiat,
modelo Uno de cor branca apareceu
e começou a interagir com os
adolescentes, foi quando nos
abordamos os ocupantes do
veículo”, explica o diretor da cadeia,
Revetrio Francisco da Costa. No
momento da abordagem, o motorista
tentou fugir, mas o veículo foi
cercado pelas viaturas que equipam
a cadeia pública. “Ao descer, eles
negaram ter qualquer quantia de
droga com eles, contudo ao anunciar
que chamaríamos uma agente para
revistar o veículo, a mulher que
acompanhava o motorista entregou a
porção de droga”, conta Revetrio da
Costa. Os dois foram levados a uma
delegacia para que o Boletim de
ocorrência (B.O.) fosse registrado.
(Sejudh MT)

PRF de Cáceres prende por
embriaguez condutor de carreta

de sua vida.
O corpo de Geison estava
caído com vários ferimentos. A
Policia Militar isolou o local do
crime e acionado a Polícia Civil, que
compareceu ao local para dar início
as investigações, e aguardar a
Politec. O corpo foi removido para o
IML de Cáceres onde outros exames
serão realizados. (Fronteira Alerta)

Duas pessoas são presas com
4 armas de fogo em Jauru

A

Polícia Judiciária Civil de
Jauru (425 km a Oeste)
prendeu no sábado (30) duas

pessoas com 04 armas de fogo. A
ação integra a operação Bairro
Seguro, ofensiva de combate à

criminalidade desenvolvida pela
Secretaria de Segurança Pública
(Sesp). As investigações apontaram
que as armas de fogo teriam sido
usadas em assaltos ocorridos na zona
rural de Jauru e Figueirópolis
D'Oeste. Após a prisão em flagrante
dos envolvidos por porte ilegal de
arma de fogo, o caso segue em
investigação pela Delegacia de
Polícia de Jauru. Durante a ação
policial, um veículo chegou a ser
apreendido. Assim como as armas de
fogo que estavam com Onezimo
Martins dos Santos, 49 anos, e Geaze
de Souza Azevedo, 48 anos, são 01
Rifle Cal. 22, 01 espingarda Cal.22,
02 espingardas Cal.32. Também
foram apreendidas 10 munições
cal.22 intactas e 5 cartuchos de
calibre .32. (Midia News)

A

equipe de policiais de
plantão do Posto PRF de
Cáceres realizou, neste
domingo (31/07), por volta das
16:40 horas, no km 7 da Rodovia BR
174, a prisão do condutor de um
veículo de carga por conduzir o
veículo sob influência de álcool. No
momento da abordagem o condutor
de iniciais E. R. G. de 44 anos, foi
convidado a realizar o teste de
alcoolemia, o qual apresentou como
resultado 0,726 mg/ l de ar expelido
dos pulmões, sendo que o limite para

se configurar o crime de trânsito de
dirigir sob influência de álcool é 0,30
mg/l. Fato importante a destacar é
com relação a carga transportada
pois a carreta estava carregada de
botijões de gás. Além de ser autuado
por embriaguez ao volante, cuja
penalidade é multa de R$ 1.915,00 e
suspenção do direito de dirigir por
12 meses, o condutor foi autuado em
flagrante e encaminhado para a
Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres, MT, para as providências
cabíveis. (Assessoria PRF)

A mais de 19 anos com você

3223-3200
Avenida Getúlio Vargas,
1189 - Monte Verde
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Para o sindicato dos servidores da Educação, calendário é 'chantagem'

Seduc define calendário de reposição
de aulas antes do fim da greve em MT
G1
Foto: WEB

acordo. Os servidores querem a
suspensão do edital que prevê
parceria público-privada no setor e o
pagamento integral da Revisão
Geral Anual (RGA) de 2015, fixada
em 11,28%.
Ontem segunda-feira (1º), a
categoria reuniu-se par ver o rumo da
greve. No entanto, ainda segundo o
Sintep-MT, durante reunião com o
Conselho de Representantes do
sindicato os servidores decidiram
manter o indicativo de continuidade
de greve.
Decisão do STF - O presidente do
Supremo Tribunal Federal (STF),
ministro Ricardo Lewandowski,
determinou ao Tribunal de Justiça de
Mato Grosso (TJMT) que imponha
parâmetros ao movimento grevista
deflagrado pelos trabalhadores do
ensino público estadual, de forma a
garantir a continuidade do serviço
público no estado.
A decisão do STF atende,
em parte, à reclamação ajuizada pelo
governo do estado contra decisão do
TJMT. Na ocasião, a Justiça estadual
reconheceu a legalidade da greve dos
professores. No entanto, segundo
Lewandowski, “embora a greve seja
permitida aos servidores públicos,
sua ocorrência não poderá afetar a
continuidade do serviço público”.
Para Lewandowski, apesar
de declarar a legalidade da greve dos
professores, faltou ao TJMT se
posicionar quanto à continuidade do

Ontem segunda-feira (1º), a categoria reuniu-se par ver o rumo da greve

A

ntes do fim da greve dos
servidores da Educação de
Mato Grosso, a Secretaria
Estadual de Educação (Seduc-MT)
determinou um calendário para a
reposição das aulas. As datas foram
publicadas no Diário Oficial do
Estado na sexta-feira (29).
Na publicação, a pasta alega
a necessidade de normatizar o
cumprimento da carga horária dos
estudantes, alterada com o início da
greve em 31 de maio. De acordo com
o calendário proposto, os alunos da
rede estadual devem repor aulas aos
sábados, até o dia 30 de dezembro.
Para o presidente do
Sindicato dos Trabalhadores do
Ensino Público de Mato Grosso
(Sintep-MT), Henrique Lopes, a

publicação é um mecanismo de
chantagem para ao fim da greve.
“Isso é um desrespeito com a greve
do trabalhador e só pressão para que
encerremos a greve”, afirmou. De
acordo com a Seduc-MT, o
calendário escolar deve ter, no
mínimo, 200 dias letivos. Para
cumprir a prerrogativa, as aulas
devem ir até o dia 30 de dezembro,
segundo o calendário determinado.
Para isso, os alunos teriam que repor
as aulas aos sábados até ao fim do
ano letivo para completar a carga
horária.
Na última semana, os
servidores da Educação se reuniram
com representantes da Seduc-MT na
tentativa de pôr fim à greve. O
encontro, no entanto, terminou sem

ensino público. Por isso, o ministro
determinou à Justiça mato-grossense
para que ordene aos servidores em
greve para que garantam a

ESPAÇOS ADAPTADOS

23 tribunais têm salas especiais
para ouvir crianças e adolescentes
MIDIA JUR

P

elo menos 23 tribunais de
Justiça do país criaram nos
últimos anos espaços
adaptados para depoimentos de
crianças e adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência, segundo
levantamento do Conselho Nacional
de Justiça. No total, são 124 salas de
audiência sem dano, também
chamada de escuta especial.
O objetivo é atender casos
de abuso sexual, alienação parental,
tortura de crianças e agressões no
contexto da Lei Maria da Penha, sem
contato com o acusado. A criação
desses ambientes específicos foi
sugerida pelo CNJ há quase seis
anos, com a Recomendação
33/2010. Em 2011, havia 40
unidades em 16 estados, conforme
balanço da ONG Childhood Brasil.
O Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul foi o pioneiro na
instalação das salas de depoimento

especial. Começou em 2003 e já
contabiliza 25 salas instaladas na
capital gaúcha, além de planejar 18
novos ambientes em comarcas do
anterior.
Em vez do juiz, é um
servidor treinado que fica
responsável por ouvir a criança e o
adolescente no espaço. A conversa é

gravada e transmitida em tempo real
para o local onde estão juiz,
promotor e advogado do réu. Em
certos locais, há interação entre as
pessoas presentes no ambiente do
tribunal e o entrevistador na sala de
depoimento por telefone ou ponto
eletrônico. Com informações da
Agência CNJ de Notícias.
Foto: Assessoria

Tribunal de Justiça de Mato Grosso é um dos que possuem espaço adaptado

continuidade do ensino público, se
atentando ao fato de que o reinício do
semestre letivo estaria agendado
para ontem segunda-feira (1ª).

Editoria

TJ CASSA APOSENTADORIA DE 40
EX-DEPUTADOS DE MATO GROSSO
Por unanimidade, o
pleno do Tribunal de
Justiça julgou
inconstitucionais três leis
aprovadas pela
Assembleia que
asseguram aos deputados
estaduais usufruir do
FA P ( F u n d o d e
Aposentadoria
Parlamentar).
O
julgamento, ocorrido na
quinta-feira (28), se deu em uma Arguição Incidental de
Inconstitucionalidade movida pelo Ministério Público Estadual
(MPE) por conta de uma aposentadoria concedida ao ex-deputado
estadual Dilceu Dal Bosco (DEM) na ordem de R$ 20,025 mil em
2011. No total, participaram do julgamento 28 desembargadores, que
reconheceram a inconstitucionalidade das aposentadorias dos
parlamentares por meio das leis 7.498/2001, 7960/2003, 9.041/2008
juntamente com a Resolução 182 do Fundo de Amparo Parlamentar
(FAP). Essas três leis beneficiam com aposentadoria especial os
parlamentares da 13ª, 14ª e 15ª legislaturas num total de cerca de 40
pessoas. Ou seja, todos os ex-deputados estaduais que exerceram
mandato entre fevereiro de 1995 e fevereiro de 2007 e recebem
vencimentos mensais de aposentadoria vitalícia terão seus
benefícios cortados por imposição da Justiça. A medida também
atinge eventuais pensionistas e alguns parlamentares que ainda
exercem mandato. A decisão do Judiciário seguiu parecer do
Ministério Público Estadual. (Midia News)
ASSEMBLEIA RETOMA
TRABALHOS NESTA SEMANA
Após um recesso de quase
três semanas, os deputados
estaduais devem retomar as
atividades esta semana,
com uma sessão ordinária
na noite desta terça-feira
(02). Segundo o líder do
Governo na Assembleia
Legislativa, Wilson Santos
(PSDB), a prioridade no
mês de agosto será a
aprovação da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2017. “Nesta terça-feira já temos
que ter sessão, até porque estamos em dívida. Sequer votamos a
LDO. Não poderíamos ter feito recesso sem ter apreciado esse
projeto. A LDO será tratada como prioridade durante o mês de
agosto. E também serão prioridades a reforma administrativa do
Executivo e o projeto de lei dos incentivos fiscais”, disse.
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Promotores de Justiça fizeram o chamado "aditamento" à denúncia já protocolada na Justiça

Gaeco denuncia ex-secretário Permínio por esquema na Educação
Midia News

Foto: Marcus Mesquita/MidiaNews

O

Grupo de Atuação Especial
Contra o Crime Organizado
(Gaeco) ofereceu na sexta-feira
(29) aditamento da denúncia relacionada
à Operação Rêmora. Após a deflagração
da segunda fase da operação, foram
incluídos no rol de denunciados o exsecretário de Estado de Educação,
Permínio Pinto Filho, e o ex-servidor
Juliano Jorge Haddad. Para que Permínio
e Juliano Haddad sejam declarados como
réus na ação penal, no entanto, o
aditamento realizado pelo MPE precisa
ser aceito pela juíza Selma Arruda, da
Vara Contra o Crime Organizado da
Capital. O ex-secretário está preso no
Centro de Custódia da Capital desde o dia
20 de julho. Ele é acusado de ser o chefe
de uma suposta organização criminosa
que teria fraudado, no ano passado, pelo
menos 10 licitações da Seduc, cujas obras
estavam orçadas em R$ 17 milhões,
mediante pagamento de propina em troca
da divisão de licitações entre empresários
que integravam o cartel. Entre os pontos
apontados no aditamento na denúncia
que demonstrariam a participação do ex-

O promotor de Justiça, Marco Aurélio de Castro,coordenador do Gaeco

secretário no esquema, segundo o
Gaeco, está o fato dele ter participado de
uma reunião com o núcleo de servidores
integrantes da organização no Edifício
Avant Garden Business, em agosto do
ano passado. O Gaeco informou ainda
que depoimentos tomados durante a
investigação também revelariam o
envolvimento do ex-secretário.
Segundo os promotores de
Justiça, o escritório “visitado” pelo exsecretário funcionava como a sede da
"sociedade secreta", onde o centro de
comando da organização estava
instalado. “Era o local físico onde os
objetivos e planos de ação do grupo
criminoso eram traçados, onde as

eventuais intempéries surgidas eram
resolvidas”, revelou o Gaeco.
Em relação a Juliano Jorge
Haddad, o Gaeco afirma que ele foi
contratado a título precário pela Seduc,
logo após a reunião ocorrida em outubro
do ano passado em que os empreiteiros
sortearam as licitações da referida
Secretaria, para ocupar lugar na Comissão
Permanente de Licitação da Seduc.
Também foi constatado vínculo
de parentesco dele com os líderes do
núcleo de agentes públicos denunciados.
“Em atendimento ao princípio da
indisponibilidade da ação penal, sua
inclusão no rol de réus se faz necessária”,
sustenta o Gaeco.

3.º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO – PRIVATIVO
DE PROTESTO DE TÍTULOS E OUTROS DOCUMENTOS DE DÍVIDA
EDITAL DE INTIMAÇÃO
Bel. Rubens de Campos – Tabelião Designado do 3.º Ofício de Notas, Privativo do Protesto de Títulos e outros Documentos de Dívida da
Comarca de Cáceres/MT. Faz saber, a todos quantos o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem que, no 3.º Ofício de Notas e
Protesto desta Comarca de Cáceres, Estado de Mato Grosso, encontram-se para protesto por falta de pagamento títulos de responsabilidade
das pessoas abaixo relacionadas. A publicação deste Edital em jornal de circulação diária é exigida por lei, se a pessoa indicada para aceitar ou
pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou
ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. (art. 15, Lei nº 9.492/97).
RESPONSÁVEIS:
ARNALDO DE OLIVEIRA DA SILVA (CPF Nº 006.292.821-02) QD A LT 06 LOTEAMENTO ST TEREZINHA – CACERES MT - CEP
78200000 – PROTOCOLO 163392 – 28/07/2016 – Nº TIT 201600306 – VENC 20/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL S A –
CEDENTE: DIOCESE DE SAO LUIZ DE CACERES – ITEM C DA TABELA D CUSTAS; BONANSA COM DE PECAS E
ACESSORIOS PAR (CNPJ Nº 14.993.718/0001-30) AV SAO LUIZ 568 – BAIRRO JARDIM PARAI - CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 163394 – 28/07/2016 – Nº TIT 100100083 – VENC 23/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL S A – CEDENTE: LEMES
DE TOLEDO E CIA LTDA – ITEM F DA TABELA D CUSTAS; CRISTIANE GONCALVES DE EQUIPAMENTOS LTDA (CPF Nº
000.131.891-82) RUA AUSTRALIA – BAIRRO JARDIM PANORAMA - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163393 –
28/07/2016 – Nº TIT 1 – VENC 20/07/2016 – APRES BANCO DO BRASIL S A – CEDENTE: CACERES DISTRIBUIDORA DE
EQUIPAMENTOS LTDA – ITEM E DA TABELA D CUSTAS; 1418 -DISTRIBUIDORA DE CARNES M (CNPJ Nº 02.947.580/0001-54)
RUA RIACHUELO 1089 - BAIRRO CAVALHADA – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163405 – 28/07/2016 – Nº TIT
161262110 – VENC 20/07/2016 – APRES ITAU UNIBANCO SA – CEDENTE: NL COMERCIO P P M IND LTDA EPP – ITEM G DA
TABELA D CUSTAS; EDILAINE DOS SANTOS ANDRE (CPF Nº 032.960.771-54) R D Q01 L 7 – CACERES MT - CEP 78200000 –
PROTOCOLO 163416 – 28/07/2016 – Nº TIT 0508073 – VENC 20/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO –
CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L – ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LEANDRO JUNIOR DA SILVA (CPF Nº
009.957.311-36) RUA SAN MARINO 01 – CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163414 – 28/07/2016 – Nº TIT 0035183 –
VENC 20/07/2016 – APRES C.C.L.A.A. OURO VERDE DE MATO GROSSO – CEDENTE: IUPPI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA L –
ITEM B DA TABELA D CUSTAS; LUIZ ALVES (CPF Nº 862.749.881-49) RUA DO CEDRO SN DISTRITO DO CARAMUJO PROX –
BAIRRO COMUNIDADE CARAMUJO - CACERES MT - CEP 78200000 – PROTOCOLO 163421 – 28/07/2016 – Nº TIT
88493820158110006 – VENC 28/07/2016 – APRES JUIZO DA PRIMEIRA VARA – CEDENTE: M.C.A.A. E A.L.A.A. E MARLENI
LUZIA AMBROSIO – ITEM K DA TABELA D CUSTAS; As pessoas acima relacionadas deverão comparecer na Rua CEL JOSE DULCE
n.º 240, Centro, Cáceres/MT, a fim de efetuarem o pagamento ou outras providências, no primeiro (1.º) dia útil seguinte a data desta
publicação, no horário das 09:00 às 17:00 horas. CÁCERES/MT, 01 DE AGOSTO DE 2016. BEL. RUBENS DE CAMPOS – TABELIÃO
INTERINO.
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Analistas do banco americano Goldman Sachs fazem previsão do top 50 do quadro
de medalhas da Olimpíada, com base em variáveis estatísticas e econômicas

Brasil vai ganhar 22 medalhas na Rio
2016 e quebrar recorde, prevê estudo
Globo Esporte
Foto: Reprodução

E

Medalhas olímpicas da Rio 2016

ALÍVIO

Jogadores do Cuiabá comemoram
fim do jejum de vitórias na Série C
Globo Esporte

D

epois de sete jogos o
Cuiabá volta a saber o
que é uma vitória.
O Dourado bateu o
Botafogo-PB por 2 a 0 neste
domingo jogando na Arena
Pantanal, em Cuiabá. Os gols da
vitória foram marcados por
Geovani e Uerderseon.
Apesar da vitória, o
Cuiabá segue na lanterna do
grupo A da Série C com nove
pontos, a dois pontos do
Confiança-SE, primeiro time fora
da zona de rebaixamento.
Logo após o triunfo diante
do Botafogo-PB, os jogadores do
Cuiabá derem entrevista
exaltando a atuação da equipe.
- A gente estava
precisando demais de uma vitória
como essa. Felizmente ela veio e
agora vamos continuar
trabalhando nesse ritmo para
conseguir primeiro deixar essa
zona incômoda – disse Uederson
em entrevista à Rádio Visão FM.
O atacante Juba fez

questão de falar sobre a atitude
que o time teve na partida deste
domingo.
- Já estava na hora né.
Hoje a equipe demonstrou raça, o
que não vinhamos demonstrando
nas últimas partidas. Fomos bem
e espero que continuamos assim

ste ano o Brasil vai ganhar
mais medalhas do que
nunca em uma Olimpíada,
superando sua marca histórica nos
Jogos. Quem aposta no
desempenho extraordinário é o
banco americano Goldman Sachs.
Os economistas da instituição
fizeram uma previsão sobre o
desempenho de 50 países que
estarão na Rio 2016, baseando o
estudo em variáveis
macroeconômicas e relações
estatísticas. Para o Brasil, o estudo
aponta que serão cinco ouros e um
total de 22 medalhas. Na edição
passada, os brasileiros voltaram
com três ouros e 17 medalhas – o
recorde do país.
Os números parecem
frutos de mera adivinhação, mas o
estudo do Goldman Sachs foi
posto à prova em Londres 2012 e
se mostrou plausível. Os
economistas cravaram o total de
medalhas da Grã-Bretanha (65) e
acertaram os ouros de 10 dos 11
principais países da lista. Mas
como eles chegaram a essa
previsão? Levando em conta as
condições de crescimento
econômico de um país, o tamanho
da população e uma avaliação do
ambiente político e institucional.

O Brasil, apesar de
enfrentar uma crise nas áreas
política e econômica, será o pais
com maior evolução no número de
medalhas conquistadas dentre 50
países, de acordo com o estudo
(veja o quadro ao fim da matéria),
que dá um peso maior ao Brasil por
ser a sede dos Jogos.
Caso russo - Os economistas
americanos tiveram de ajustar a
pesquisa para a Rússia – país que
tradicionalmente fica entre os
cinco primeiros lugares no quadro
de medalhas –, já que o escândalo
de doping deixou muitos
competidores fora da Rio 2016. As
estatísticas preveem que a Rússia
terá no máximo 58 medalhas, 24 a
menos que na última edição. Até o
momento, mais de 100 atletas em
várias modalidades foram
suspensos dos Jogos.
Apesar do provável êxito
brasileiro no esporte, os analistas
indicam que os Jogos Olímpicos
farão pouco para estimular o
crescimento econômico do país.
Os cerca de US$ 10 bilhões
aplicados em infraestrutura e
logística são insignificantes para
causar impacto em uma economia
de US$ 1,8 trilhão, dizem os
especialistas.

em busca da recuperação.
O Dourado volta a campo
no próximo domingo diante do
Confiança-SE, às 16h (de
Brasília), no Estádio Batistão, em
A r a c a j u ( S E ) . O
GloboEsporte.com transmite a
partida em tempo real.
Foto: Pedro Lima/Cuiabá Esporte Clube

Cuiabá
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Colheu mais uma rosa em seu viver a encantadora
Emily Damasceno que completou 11 aninhos no
ultimo domingo. Na oportunidade foi abraçada por
amigos e familiares em especial pelos pais Everaldo e
Cristiane e suas irmãs Evelyn e Amanda.
Felicidades! Que Deus derrame infinitas bênçãos em
sua vida.

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

By Rosane Michels

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

Esotérico
Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
apare arestas e finalize
pendências relacionadas a
uma sociedade ou parceria
comercial. É hora de
colocar os pingos nos is, terminar o que
for necessário e deixar para trás o que
deixou de fazer sentido.

Marte nos últimos graus
de Escorpião, pede que
você apare arestas de
negociações e acordos,
que envolvem o aumento
de seus rendimentos. É hora de deixar
para trás, problemas e dificuldades
financeiras e sair em busca de novos
projetos e contratos.

Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
finalize um acordo e tire da
frente, as pendências que
ainda atrapalham alguns
relacionamentos. Se ainda
existem papéis a serem assinados para o
fechamento de uma sociedade, faca isso
agora.

Marte nos últimos graus de
seus signo, pede que você
avalie o que ficou e o que
partiu de sua vida, seja
uma pessoa, um trabalho
ou um projeto. É hora de
dar tudo de si para o que ficou em sua
vida. Arroubos emocionais e
agressividade ficam para trás.

Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
apare as arestas e finalize
pendências relacionadas a
projetos de trabalho. Se
estiver procurando
emprego, ou envolvido em um processo
de seleção, este é um momento decisivo
para uma mudança positiva.

Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
avalie ou reavalie suas
condições físicas e
emocionais, pois hoje é o
ultimo dia que você sente sua energia
vital mais baixa e sua saúde fragilizada.
Procure criar um novo programa de
saúde com exercícios e dieta.

Marte nos últimos graus
de Escorpião, pede que
você avalie com mais
discernimento um
romance que tem sido
desenhado pelo Universo. É hora do
“vai ou racha”. Caso perceba que não
vale a pena, este é o melhor momento
para deixá-lo ara trás.

Marte nos últimos graus
de Escorpião pede que
você reavalie os
resultados de trabalhos em
equipe nos últimos meses.
Um ciclo se fecha e outro começa com
novos projetos sendo planejados.
Avalie seu estado de saúde e comece a
pensar em um bom programa e dieta.

Marte nos últimos graus
de Escorpião, pede que
você finalize pendências
relacionadas à sua vida
familiar e domestica. Um
contrato de compra e venda pode estar
passando pela fase final, para ser
firmado. Problemas domésticos, ficam
para trás.

Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
finalize projetos
profissionais e comece a
caminhar na direção de
seus objetivos de carreira.
É possível que você seja convidado a
gerenciar um trabalho envolvendo
questões sociais e políticas.

Marte nos últimos graus
de Escorpião, pede que
você coloque um ponto
final em problemas em
contratos ou com um
amigo, que estiveram presentes nos
últimos meses. É hora de finalizações
e reinícios, de deixá-los
definitivamente para trás.

Marte nos últimos graus de
Escorpião, pede que você
avalie os resultados de um
projeto que envolve uma
l o n g a v i a g e m ,
possivelmente de mudança para o
exterior. Um ciclo fecha e outro se abre,
onde você estará mais aberto para
algumas mudanças necessárias ao seu
crescimento.

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

Um dia cheio de paz e esperanças renovadas é o que
desejamos a competente cabo da PM Elizane M.
Nolasco. Sucessos sempre.

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

Uma terça-feira repleta de coisas boas e muitas
realizações a simpática Fabiana Arruda, que
sempre atende todos bem no Catório do 2º Oficio.

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

Sempre trabalhando em prol dos direitos das
nossas crianças com muita honestidade e
transparência . O nosso destaque especial de hoje
é dedicado ao promotor do MPE Reinaldo
Segundo.

Um alô especial ao jovem casal que encanta a todos
com seu charme e simpatia por todos os lugares onde
passa, Leudson Melo Naco e Thais Sabino.
Felicidades sempre.

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

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

