
Uma dupla discute como dizer a um 
filho cardíaco que sua mãe morreu. Chega 
um terceiro e assume a responsabilidade 
pela informação. Esse vai ao órfão e o 
desafia: - você tem mãe? O outro responde: 
- tenho! Ele rebate: - quer apostar? A 
família enlutada providenciou os dois 
sepultamentos. Por analogia foi isso o que 
aconteceu com a pecuária brasileira 
quando do balanço preliminar da Operação 
Carne Fraca. 

O Brasil reconhece, respeita e 
valoriza o profissionalismo da Polícia 
Federal (PF), que é imprescindível na 
desarticulação do crime de colarinho 
branco que permeia os poderes, o 
s ind ica l i smo e  o  empresar iado .  
Compartilho esse sentimento, mas nem por 
isso deixo de lamentar sua mancada no 
episódio de Carne Fraca, que causou e por 
muito tempo permanecerá causando 
prejuízo à economia brasileira, com 
reflexos também na área social. 

Aprovo a investigação e defendo 
seu aprofundamento. Aparentemente Mato 
Grosso não é alvo da operação, mas seu 
setor frigorífico permaneceu por décadas 
sob uma densa nuvem. Sobre ele dizia-se à 
meia-boca que havia um universo sombrio 
de sonegação com blindagem política e 
conivência da fiscalização. Isso, sem que 
ninguém abrisse a boca. O silêncio era 
tamanho, que até a CPI instalada em 2000 
pela Assembleia para investigar o caso e 
suposta ligação de empresários do setor 
com o crime organizado morreu no 
nascedouro. 

A forma de dar nomes aos bois foi 
precipitada. Nos continentes a fala da PF 
acendeu todas as luzes da oportunidade ao 
mercado exportador  aguçando a  
competitividade de importante nicho da 
economia mundial. O Brasil foi atingido 
nos dois pratos da balança comercial, já 
que o peso da seriedade da instituição 
denunciante e a suposta gravidade dos 
fatos deixaram importadores com o pé 
atrás. 

O governo demonstra habilidade 
tentando convencer seus parceiros 
comerciais, mas nem por isso manterá o 
mercado anterior ao anúncio, e de imediato 
n ã o  c o n q u i s t a r á  n o v o s .  N o s s a  
concorrência vibra com o horizonte 
comercial que involuntariamente a PF lhe 
jogou no colo. 

Acompanho a luta mato-grossense 
pela engrenagem do mercado da carne, 
conquistada dente a dente com vitória e 
revezes por injustas barreiras sanitárias. 
Mesmo fora do epicentro das investigações 
Mato Grosso paga alto preço por erros 
pontuais de empresários, fiscais e políticos. 
Dinheiro perdido é igual córrego: depois 
que passa não volta mais. 

Sem prejuízo do reconhecimento, 
da valorização e do respeito que merece, a 
PF não pode ser ilha no contexto 
institucional. Ela é peça do Ministério da 
Justiça e em operações com reflexos na 
economia e no campo social não pode 
apresentar ao público seu entendimento do 
caso dando ao mesmo tratamento 
exclusivamente policial. Há circunstâncias 
em que a habilidade tem que ser a única voz 
sob pena de se botar elefante em loja de 
cristais. Em meio a grave crise que debilita 
o Brasil o açodamento da notícia botou o 
cadáver do filho ao lado do esquife de sua 
mãe. Oremos por ambos. 
Eduardo Gomes de Andrade -  
eduardo@diariodecuiaba.com.br 

MINHA CASA MINHA 
VIDA NOVAS REGRAS

O programa Minha Casa Minha Vida passou a 
contar com novos critérios de seleção para 
contratações da Faixa 1, que atende famílias 
com renda de até R$ 1,8 mil. A partir de agora, a 
modalidade Fundo de Arrendamento 
Residencial (FAR) chegará aos municípios com 
população inferior a 50 mil habitantes. As novas 
regras tratam, também, da inserção urbana. 
Com a nova medida, quanto maior a 
proximidade de bairros já consolidados, melhor 
será a avaliação do empreendimento. Além 
disso, aqueles que apresentarem condições de 
contratação imediata terão prioridade, em 
função da possibilidade de geração de emprego 
e renda em curto prazo. Estados e municípios 
que doarem o terreno para a construção do 
empreendimento também serão os primeiros da 
fila.

WORKSHOP
Está sendo realizado pelo Detran de Mato 
Grosso com apoio da FENABRAVE, 
SINCODIV e Thomas Greg & Sons,  o II 
Workshop de Fiscalização do Documentos 
Emitidos pelo Detran e Veículos. O evento teve 
início ontem e segue até quinta-feira na sede da 
autarquia em Cuiabá. O objetivo do evento é 
capacitar os agentes envolvidos com a 
fiscalização de trânsito na identificação de 
fraudes em documentos e veículos. Entre as 
entidades participantes estão a Polícia Militar 
(PM-MT), a Polícia Civil (PJC), a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), os agentes de 
trânsito da Secretaria de Mobilidade Urbana 
(Semob) de Cuiabá, a Guarda Municipal de 
Várzea Grande, e a Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Politec).

CARAVANA DO FCO
Cinco municípios de Mato Grosso recebem  
entre os dias 27 e 31 de março, a Caravana do 
FCO, promovida pelo Banco do Brasil. A 
Federação da Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato) é parceira do banco e apoia a 
realização dos encontros. A Caravana é 
destinada a produtores rurais e clientes 
empresariais do banco. O objetivo é intensificar 
e ampliar o acesso às condições do Fundo 
Constitucional de Financiamento do Centro-
Oeste (FCO). Participam dos encontros 
empresas especializadas na elaboração de 
projetos, autoridades municipais, estaduais e 
federais e membros da diretoria do banco. 
Haverá ainda o espaço “Balcão de Negócios”, 
onde os clientes serão orientados pelo Banco do 
Brasil e pelo Sebrae. Além de Cuiabá, receberão 
a caravana Sinop, Lucas do Rio Verde, 
Primavera do Leste e Rondonópolis.

COMBATE À TUBERCULOSE
O Ministério da Saúde lançou, na quinta-feira 
(23), campanha nacional que alerta para a 
importância do tratamento da tuberculose. A 
medida marcou o Dia Mundial da Tuberculose e 
fortalece o compromisso com a Organização 
Mundial de Saúde (OMS) de combate à doença. 
A meta é, até 2035, diminuir o número de casos 
dos atuais 32,4 para 10 em cada 100 mil pessoas, 
por meio do diagnóstico precoce e tratamento 
contínuo de, no mínimo, seis meses. Neste ano, 
a campanha de alerta tem como slogan “Todos 
juntos contra a tuberculose” e o objetivo de 
sensibilizar a população sobre a importância de 
não só aderir, mas, também, completar o 
tratamento contra a doença. Além disso, está em 
elaboração, no Ministério da Saúde, o Plano 
Nacional pelo Fim da Tuberculose, documento 
que define indicadores e ações para reduzir a 
incidência da doença na população brasileira. 
Para 2017, está prevista a distribuição de 70 
novos equipamentos — com capacidade para 
realizar, inicialmente, 250 mil testes — de 
acordo com critérios técnicos e operacionais 
para municípios brasileiros.
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Recentemente concluí mais 
um projeto importante para o 
município de Cáceres, e cada vez que 
deixo um legado ou uma ideia me 
sinto realizado e agradecido por ter 
finalizado e atingido o objetivo; 
objetivo que consiste basicamente 
em melhorar o lugar que vivemos. 
Sabemos que precisamos de muito 
mais, é verdade, mas sabemos 
também que a construção é lenta e 
depende da união de vários esforços.

As placas interpretativas de 
patrimônio turístico instaladas 
recentemente em pontos estratégicos 
possibilitam que o turista e/ou 
morador melhore seu conhecimento 
ou desperte o interesse em pesquisar 
sobre o patrimônio cultural/natural 
do município. 

A Catedral São Luiz, Marco 
do Jaurú, Centro Histórico, Rio 
Paraguai, Praça Barão e o Rio 
Paraguai representam a origem e a 
cultura de nossa cidade, e nos enche 
de orgulho quando queremos 
despertar o interesse daqueles que 
nos visitam. 

Quero aproveitar e agradecer 
aqueles que dedicaram o precioso 
tempo e me ajudaram a construir e 
concluir  o referido projeto.  
Inicialmente agradecer os gestores, 
Prefeito Francis Maris Cruz e o 
Secretário de Indústria, Comércio, 
Meio Ambiente e Turismo, Junior 
Trindade, que entenderam a 
necessidade e a importância da 
iniciativa na estruturação turística, 
pois o município apresentava 
deficiência nesse quesito, conforme 
apontamento apresentado no 
Relatório Analítico de 2015 do 
Programa de Regionalização, 
impactando negativamente no índice 
de competitividade do destino. 

Como não faço nada sozinho, 
agradeço o COMTUR- Conselho 
Municipal de Turismo, que através 
do Presidente Fransérgio Piovesan 
j u n t a m e n t e  c o m  t o d o s  o s  
conselheiros não mediram esforços 
para execução do projeto, agradecer 
também os proprietários do 
CNAEscola de Línguas, Sr Ledson e 
esposa; Auto Escola Dunga- Sr 
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Leilton Galdino de Melo e Silva e 
sua espôsa Glória Sulema de Melo e 
Silva; ao conselheiro Luis Lemos 
que diagramou e disponibilizou as 
fotografias atuais; ao Prof. Jânio 
Celso Silva e Veiga da UNEMAT, 
Profª. Raquel de Pinho, aos colegas 
de trabalho da SICMATUR- 
Secretaria de Industria, Comercio, 
Meio Ambiente e Turismo; agradeço 
a colega Ronilce da Biblioteca 
Municipal; Dr. Adilson Reis, a 
Jo rna l i s t a  C l a r i c e  e  nos so  
agradecimento a empresa World 
Print, através do seu diretor Mauro, 
pela paciência e educação que nos 
dispensou. Várias visitas na empresa 
foram necessárias e sempre fomos 
muito bem atendidos. 

Para finalizar, quero pedir a 
todos os munícipes, sem exceção, 
que ajude a cuidar do nosso 
patrimônio. Todos nós somos 
responsáveis na conservação. 

Não podemos permitir que 
v â n d a l o s  d e s t r u a m  n o s s o s  
monumentos, nossos equipamentos 
de apoio turístico. Precisamos ser 
multiplicadores de boas ações, e 
mostrar a geração futura que ainda é 
possível construir um lugar para se 
viver com qualidade, harmonia e 
e d u c a ç ã o .  Vo u  c o n t i n u a r  
trabalhando, como disse no início do 
texto, ainda tenho muita coisa para 
fazer. 

Os obstáculos são imensos, os 
recursos são escassos, mas se 
observar que o turismo sustentável é 
uma atividade econômica geradora 
de novos postos de trabalho, 
distribui riquezas e contribui na 
preservação do meio ambiente, 
d e v e m o s  p e n s a r  n o  
desenvolvimento turístico de forma 
organizada e priorizar as ações com o 
trade turístico do município.

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

André Couto - Turismólogo da 
S I C M AT U R -  S e c r e t a r i a  d e  
I n d ú s t r i a ,  C o m é r c i o ,  M e i o  
Ambiente e Turismo

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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das ações da Lei Seca as forças de 
segurança da Sesp (Polícia Militar, 
Polícia Judiciária Civil, Corpo de 
Bombeiros, Politec e Detran), Delegacia 
de Delitos de Trânsito (Deletran), 
Ministério Público do Estado,  
Secretaria Municipal de Mobilidade 
Urbana (Semob), Polícia Rodoviária 
Federal (PRF), Batalhão de Trânsito e 
Delegacia de Trânsito.
Autuações - Pelo artigo 165º, do 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), 
“dirigir sob a influência de álcool ou de 
qualquer outra substância psicoativa 
que determine dependência é infração 
gravíssima”. Ao ser parado em uma 
blitz, o teste de alcoolemia não pode 
apresentar teor superior a 0,33 
miligramas de álcool por litro de ar. Ao 
condutor  que  t ransgredi r  es ta  
porcentagem, será autuado em 
flagrante, terá a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) recolhida, pagará 
multa de R$ 2.934,70 e terá pontos 
subtraídos da CNH. Em caso de recusa 
em fazer o teste, o condutor que 
visivelmente estiver alterado também 
será autuado. Tal punição está prevista 
no código 165-A, do CTB: “Recusar-se 
a ser submetido a teste, exame clínico, 
perícia ou outro procedimento que 
permita certificar influência de álcool 
ou outra substância psicoativa, é 
infração gravíssima”. (Fonte e Foto: 
Hérica Teixeira | Sesp-MT)

requer.  (Fonte e Foto: Carla 
Duarte/Gefron) 

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira, neste sábado (25.03), 

na localidade conhecida como estrada 
das onças, recuperaram mais um veículo 
produto de roubo, desta vez da cidade de 
Belo Horizonte- MG. A equipe volante 
do Gefron realizavam a fiscalização de 
fronteira, na rodovia BR 070, na 
localidade conhecida como estrada das 
onças quando abordaram o condutor de 
um veículo HB20, placa PA 3215, que 
seguia direção a San Mathias, quando o 
condutor percebeu a presença da equipe 
do Gefron, desviou por outra estrada em 
al ta  velocidade.  Foi  real izado 
acompanhamento e obtiveram êxito em 
abordar o mesmo. O condutor relatou a 
equipe Policial que pegou o veículo em 
Cuiabá e destino seria San Mathias, 
onde ele receberia 2 mil reais pela ação.
Foi realizada checagem ao veículo , foi 
constatado que a placa verdadeira do 
mesmo seria PYV 8956, e constou 
registro de roubo/furto de Belo 
Horizonte -MG. O suspeito V.F.S de 27 
anos, foi detido juntamente com veículo 
foram encaminhados para Defron de 

Cáceres para registro do boletim de 
ocorrências e providências que o caso 

m 79 dias, 50 motoristas foram Epresos por dirigir embriagados 
em Mato Grosso. Foram 

realizadas 16 operações “Lei Seca” em 
10 municípios do estado, no período de 
janeiro a 20 de março. Os dados são do 
Gabinete de Gestão Integrada (GGI), da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Púb l ica  (Sesp-MT) .  As  ações  
deflagradas nas regiões centrais dos 
municípios resultaram ainda em 510 
Autos de Infração de Trânsito (AIT´s) e 
239 Autos de Infração de Trânsito 
Alcoolemia. Somente neste ano, a 
operação já foi realizada nos municípios 

de Cuiabá, Sinop, Barra do Garças, 
Lucas do Rio Verde, Tangará da Serra, 
Rondonópolis, Cáceres, Jaciara, Juína e 
São José do Quatro Marcos. O 
coordenador do Gabinete de Gestão 
Integrada da Sesp, major PM Rafael 
Dias Guimarães, disse que meta é 
ampliar o trabalho para outros 18 
municípios ainda em 2017. “Vamos dar 
continuidade a este trabalho e queremos 
chegar a outras cidades. Em um primeiro 
momento, fazemos ações educativas e 
depois, repressivas. O resultado é muito 
produtivo e sempre há integração das 
instituições”, destacou. Participaram 

Infoseg nada foi encontrado sobre roubo e 
furto, mas o que deixou policiais intrigados 
foi que os documentos não haviam vencido 
então deveriam estar dentro do veículo para 
serem apresentados em fiscalizações. Ao 
entrar em contato com o proprietário do 
caminhão e dos reboques Eder almeida 
Portela, disse aos policiais que verificaria 
onde estaria o seu veículo, de pronto entrou 
em contato com seu motorista, que foi 
verificar o veículo e não o encontrou, assim 
constatando que o veículo foi furtado do 
pátio do posto industrial de Rondonópolis 
(MT) na quinta-feira (23) as 16h, conforme 
boletim. De posse das informações a 
guarnição do Gefron realizaram diligências, 
onde foi encontrada estacionada no pátio do 
antigo Posto Bandeirantes em Cáceres o 
caminhão Mercedes Benz modelo Axor 
2540S, assim como os reboques. Foi 
solicitado um guincho para transporte do bi-
t r em  d o  p o s to  p a r a  o  C i s c  p o r  
indisponibilidade de pátio na Defron. No 
veículo foi verificado que está sem o rádio 
comunicador px, antena de rádio e toca cd. 
Diante do fato foi conduzido os suspeitos W. 
S. S (31 Anos), R. l. O (29 Anos) e M. F. A. 
(29 Anos) para a Delegacia Especializada de 
Fronteira juntamente com o veículo 
Volkswagen Golf, para demais providências. 
(Fonte e Foto: Carla Duarte/Gefron)

 oliciais militares do Grupo Especial Pde Segurança de Fronteira, na tarde 
desta última sexta feira (24.03), 

durante patrulhamento na fronteira dois 
veículos,  que foram roubados em 
Rondonópolis. As equipes volantes do 
Gefron realizavam fiscalização das rodovias 
MT-265. Onde foi recuperado um caminhão 
Mercedes Benz modelo Axor 2540S, um 
reboque e veículo Volkswagen modelo Golf. 
A primeira ação iniciou as 16:30 horas, 
quando os Policiais do Gefron ao realizar 
abordagem ao veículo Volkswagen Golf de 
cor cinza e placas NIC-8173 de Cáceres 
(MT), o veículo estava em fundada suspeita 
trafegando sentido Cáceres a San Mathias na 
Bolívia, foi realizada a revista pessoal e nada 
de ilícito foi encontrado com nenhum dos 
abordados, mas em revista veicular foi 
encontrado no porta luvas um documento de 
veículo Mercedes Benz modelo Axor 2540S 
de cor branca e placa MSV-8495 de 
Rondonópolis (MT), e os documentos de um 
reboque SR/NOMA de cor branca e placa 
NJP-6408  t ambém da  c idade  de  
Rondonópolis (MT). Ao ser indagado sobre 
os documentos o condutor alegou 
desconhecimento e que poderia ser do antigo 
dono do veículo, que o mesmo falou ter 
comprado faz a um ano. Ao realizarmos a 
checagem dos documentos, via Ciosp Web e 

Lei Seca: Em 16 operações, 50
são presos por dirigir bêbados

Gefron recupera na fronteira mais
um veículo produto de roubo

  rês homens envolvidos com crimes foram presos no município de TPontes e Lacerda, na sexta-feira (24.03), durante investigação da Polícia 
Judiciária Civil na região de fronteira. O primeiro suspeito, Luiz Marcio 

Rodrigues da Silva, investigado por prática de furto na cidade, foi preso após 
ser descoberto três mandados judiciais de prisão expedidos em seu desfavor, 
pela Justiça do Estado de Rondônia. Já os outros dois detidos, Noelson Roger 
Riquelme Batista, e José Carlos da Silva Freitas, ambos 29 anos, foram 
autuados em flagrante pelo crime de receptação. A dupla foi identificada pelos 
policiais civis de Pontes e Lacerda, após anunciaram através de rede social na 
internet, a venda de roda liga leve proveniente de crimes. Conforme a Polícia 
Civil, os objetos de origem ilícita foram localizados e apreendidos na 
residência do suspeito Noelson. (Fonte: PJC-MT e Foto: Ilustrativa)

Bandidos são presos após anunciarem venda
de produto na internet em Pontes e Lacerda

Caminhão, reboque e golf produtos de roubo
em Rondonopolis são apreendidos na fronteira

No dia 25/03, por volta das  
05h20, no Posto da PRF no 
km 635 BR 070 no município 

de Poconé, a equipe de plantão deu 
ordem de parada ao veículo I/Toyota 
Hilux CDSR que no momento 
ostentava as placas. QBU 8888/MT, 
porém seu condutor não acatou ordem 
de parada, acelerando o veículo e 
alguns metros a frente, abandonou e 
adentrou na mata evadindo do local. 
Ao verificar o veículo a equipe 
constatou que o original seria de 
placas QBI 9729/MT com registro de furto em Cuiabá no dia 23 de março. A 
equipe PRF continuou as buscas no intuito de localizar o condutor e ao abordar o 
ônibus da empresa  Verde Transporte que seguia para Cáceres, de imediato 
reconheceram o senhor W.S.S. (34 anos) como sendo o condutor da Toyota Hilux, 
fato confirmado de pronto pelo mesmo, que admitiu saber que o veículo era 
produto de ilícito, que receberia R$ 2.000,00 para conduzir o veículo, que teria 
pego com um conhecido em Cuiabá. O condutor informou ainda que essa era a 
quarta vez que era detido com veículo irregular, e que as duas últimas vezes havia 
sido detido pelo Gefron na fronteira. Veículo e condutor encaminhados a Depol 
Civil de Poconé. (Fonte e Foto: PRF)

Condutor é detido pela PRF 
e admite ser sua quarta vez

entram em férias e devem voltar 
às atividades somente no segundo 
semestre para a disputa da Copa 
FMF Sub-21. 
Luverdense 1 x 1 Sinop - O jogo 
valia a liderança do Grupo A e o 
Sinop se deu melhor com o ponto 
somado em Lucas do Rio Verde, 
casa do Luverdense. O Galo do 
Norte abriu o placar no começo 
do jogo com gol contra marcado 
por Neguette. O Verdão do Norte 
empatou no último minuto com 

Macena. O fim do jogo foi de 
muita reclamação por parte do 
Sinop, que mesmo com o gol 
tomado assegurou a ponta da 
chave. 

Com isso, o time do 
treinador Marcos Birigui tem a 
vantagem de disputar a vaga no 
estádio Gigante do Norte, em 
Sinop. As datas e horários devem 
ser divulgadas nesta segunda-
feira pela Federação Mato-
grossense de Futebol.
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 equipe feminina do Mixto Aquem serão as adversárias no 
Campeona to  Bras i le i ro  

Feminino Série A-2, torneio que será 
disputado pela primeira vez. As datas 
ainda não foram divulgadas, mas as 
Tigresas ficaram no grupo A da 
competição  A competição terá 16 
clubes divididos em dois grupos, com 
turno único. Chegam às semifinais as 
duas equipes melhores colocadas de 
cada grupo.. Os dois finalistas da A-2 
em 2017 disputarão a A-1 em 2018. As 
duas equipes piores colocadas na A-1 
em 2017 disputarão a A-2 em 2018.

A CBF custeará tudo no 
Brasileiro: passagens aéreas ou de 
ônibus (dependendo da distância, 
consultar o Regulamento Específico 
da Competição); hospedagem e 
alimentação. Além dos valores citados 
acima (de premiação por classificação 
e avanço na competição), o clube 
mandante receberá R$ 10 mil por jogo 
para gastos com a partida, e a equipe 
visitante receberá R$ 5 mil reais por 
jogo para despesas que tiver.

Em 2015, o Mixto disputou o 
Brasileiro e acabou perdendo todos os 

jogos. No ano passado, disputou a 
Copa do Brasil sendo eliminado pelo 
Santos na primeira fase. 
GRUPO 1
Mixto Esporte Clube (MT)
Duque de Caxias Futebol Clube (RJ)

Esporte Clube Viana (MA)
Pinheirense Esporte Clube (PA)
Sociedade Esportiva Tiradentes (PI)
Tuna Luso Brasileira (PA)
Clube Náutico Capibaribe (PE)
JV Lideral Futebol Clube (MA)

Globo Esporte

Globo Esporte

s  c o n f r o n t o s  d a s  Os e m i f i n a i s  d o  
Campeona to  Ma to -

Grossense estão praticamente 
definidos depois das partidas 
deste domingo. Somente uma 
goleada de 7 a 0 do União sobre o 
Cuiabá na quarta-feira mudaria o 
panorama da próxima fase do 
estadual. A tendência é que Sinop 
e  União  façam uma das  
semifinais  com Cuiabá e  
Luverdense disputando a outra 
vaga nas finais. 

O domingo de futebol 
estadual teve três jogos, sendo 
dois em Cuiabá e um em Lucas do 
Rio Verde. Na Arena Pantanal, 
Cuiabá e Dom Bosco ficaram no 
empate em 3 a 3, que classificou o 
União mesmo sem entrar em 
campo. Também na Arena, o 
Mixto goleou o Operário VG por 
4 a 0. Fechando a noite, 
Luverdense e Sinop empataram 
em 1 a 1 no Passo das Emas. 

Com os resultados, o 
Sinop terminou em primeiro 
lugar no Grupo A com 18 pontos, 

mesma pontuação do Luverdense 
que perde no saldo de gols. Pelo 
Grupo B, o Cuiabá foi aos 19 
pontos e vê o União em segundo 
lugar com 16. Os times se 
enfrentam nesta quarta-feira, às 
20h45, na Arena Pantanal. Para 
terminar em primeiro do grupo, o 
Colorado precisa vencer por 7 a 0 
para tirar a desvantagem do saldo 
de gols. Vitória por menos de sete 
gols e o Cuiabá fecha a primeira 
fase na liderança. 

A semifinal deve começar 
já no próximo domingo e serão 
disputadas em ida e volta. Sinop e 
provavelmente o Cuiabá terão a 
vantagem de disputar a vaga em 
casa. 
Veja o resumo do domingo
Cuiabá 3 x 3 Dom Bosco - O 
Cuiabá entrou classificado à 
semifinal e abriu 3 a 0 no primeiro 
tempo com gols de Bruno Veiga, 
João Márcio (contra) e Robinho. 
No segundo tempo, o Azulão da 
Colina voltou mais ligado e 
buscou o empate com gol no 
último minuto marcado por 

Michel. Antes, Paulinho Mingau 
e Igor Vieira (de pênalti), fizeram 
para o Dom Bosco.  

Eliminado com 14 pontos, 
o Dom Bosco ainda vai tentar 
buscar a vaga no tapetão. A 
equipe entrou com um pedido de 
anulação de pontos do União que 
teria escalado dois jogadores de 
forma irregular (Calado e 
Kauan). O TJD-MT deve se 
manifestar nesta segunda-feira 
sobre o caso. 
Mixto 4 x 0 Operário VG - O 
Clássico dos Milhões disputado 
na Arena Pantanal não valeu nada 
em termos de tabela, mas serviu 
para o Tigre se despedir de forma 
honrosa do estadual. A goleada 
por 4 a 0 sobre o maior rival foi 
comemorada pela equipe que teve 
dificuldades ao longo do torneio. 
Michel, Jefinho, Natan e David 
marcaram para o Alvinegro. 

Os dois times entraram 
em campo sem pretensões - não 
t i n h a m  n e m  c h a n c e s  d e  
c l a s s i f i c a ç ã o  e  n e m  d e  
rebaixamento. Agora, ambos 

Luverdense x Sinop no Passo das Emas  

Foto: Julio Tabile/Sinop FC

Somente uma goleada de 7 a 0 do União sobre o Cuiabá, na quarta-feira, muda o 
panorama da próxima fase do estadual; veja o resumo das partidas de domingo

Duelos das semifinais do Campeonato 
Mato-Grossense quase definidos

PENEIRA

Equipe feminina do Mixto fica no grupo 
A do Brasileiro Feminino Série A-2

Mixto Feminino  

Foto: Divulgação

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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A lua começa um novo ciclo e 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida 
a Vênus indicando dias de 
intenso mas equilibrado 
movimento em sua vida, 

especialmente nos relacionamentos que 
envolvem afeto. O momento é ótimo para 
começar namoros e amizades. Você estará 
mais aberto e afetuoso.

Esotérico

A lua começa um novo ciclo e 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida 
a Vênus indicando dias de 
maior envolvimento com seu 
mundo emocional. Você 

estará ainda mais interiorizado e voltado 
para si. O momento é ótimo para o 
p lanejamento  de  novos  proje tos ,  
especialmente se estiverem envolvidos com 
a espiritualidade e psicologia.

A lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida 
a Vênus indicando dias de 
i n t e n s o  e  p o s i t i v o  
movimento na vida social, 

aproximando amigos. Novas amizades 
podem ser feitas neste período, que dura 
três semanas. O momento é ótimo para 
fazer contatos comerciais.

A lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida a 
Vênus indicando dias de boas 
novidades em sua carreira e 
projetos profissionais. O 

momento pode envolver a aprovação de um 
projeto já apresentado ou uma promoção. É 
possível que você receba um convite para 
participar de uma nova equipe de trabalho.

A lua começa um novo ciclo e 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida a 
Vênus indicando dias de 
maior envolvimento com 
projetos de médio prazo, 

especialmente os que envolvem viagens 
internacionais e contatos com estrangeiros. É 
possível que você comece e avaliar uma 
possível mudança de país.

A lua começa um novo ciclo e 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de pressão e 
unida a Vênus indicando dias 
de movimento intenso, mas 
equilibrado. a negociação de 

um acordo envolvendo um contrato pode 
começar. O período pode envolver viagens 
rápidas a trabalho ou lazer, ou retomada de 
estudos.

A lua começa um novo ciclo 
e entra na fase Nova em 
Áries, chega livre de pressão 
e unida a Vênus indicando 
dias de movimento positivo 

em suas finanças. Uma boa notícia, 
relacionada a um pagamento, ou a um 
projeto envolvendo o aumento de seus 
rendimentos, pode chegar. O período é 
ótimo para começar novos projetos.

A lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida a 
Vênus indicando dias de 
maior envolvimento com a 
v i d a  s o c i a l  e  g r a n d e  

movimento nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O momento é ótimo para sair e 
divertir-se, pois você estará mais aberto, 
simpático e comunicativo.

A lua começa um novo ciclo e 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida 
a Vênus indicando dias de 
maior envolvimento com 
seus projetos de trabalho. 

Uma boa notícia pode chegar e, se estiver 
desempregado, pode relacionar-se a um 
novo emprego. Sua saúde ganha um novo 
equilíbrio.

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

A lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova em Áries, 
chega livre de tensão e unida 
a Vênus deixando você mais 
fechado e voltado para sua 

intimidade. O momento envolve 
sensualidade e poder, assim como 
capacidade de conquista. Um romance 
mais profundo pode começar a qualquer 
momento.

By Rosane Michels

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

A lua começa um novo ciclo 
e entra na fase Nova em 
Áries, chega livre de pressão 
e unida a Vênus indicando 
dias de maior envolvimento 
com sua casa e família. Você 

estará mais amoroso e voltado para os seus. 
O período é ótimo para começar uma 
reforma ou redecoração de sua casa. Abra 
sua casa para os amigos.

Quem colheu mais uma rosa no jardim de sua 
existência foi a nossa querida leitora assídua 
Mariinha Coelho. Na ocasião recebeu o carinho 
da família e dos amigos. Nós da família do JCC  
enviamos votos de muita saúde e felicidades, 
rogando ao Criador que essa data seja festejada 
por muitos anos ainda. Receba nosso abraço. 

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

Chegou ao mundo no ultimo sábado para a alegria dos 
papais Carlos Fornazari e Polyana,  o pequeno João 
Carlos. Seja bem vindo JC que papai do céu ilumine seu 
caminho.

************************
A lua começa um novo ciclo 
e entra na fase Nova em 
Áries, chega livre de 
pressão e unida a Vênus 
deixando você com o 

coração aberto e apaixonado. Se você 
estiver só, um novo romance pode 
começar a qualquer momento. Se for 
comprometido, o relacionamento 
amoroso será renovado.

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

Boas vindas a pequena Eloah Valentina que 
nasceu na semana passada para a alegria da vovó 
Karla Cristina e da mamãe Kalissa. Parabéns a 
toda família e que Deus abençoe grandemente 
com saúde essa princesinha.

D e  v o l t a  a o  
trabalho após a 
l i c e n ç a  
m a t e r n i d a d e  a  
s i m p á t i c a  
colaboradora do 
car tór io  do  2º  
Oficio Tati Nunes. 
Bom retorno Tati já 
es távamos  com 
saudades.

Completando mais uma primavera hoje o 
carismático Adrisson Campos Si lva.  
Felicidades e muito sucesso!!

************************
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pretende cooperar para a execução das 
recomendações da auditoria de 2016. “Além 
disso, nós nos colocamos à disposição para 
qualificações técnicas com a Ouvidoria 
daqui e de todos os municípios auditados”, 
sinalizou.
Auditoria especial - O trabalho da auditoria 
especial concentrou-se na avaliação 
quantitativa e qualitativa das informações 
prestadas e na consistência dos dados 
disponibilizados nos sites de 30 Prefeituras e 
Câmaras municipais selecionadas como 
amostra, incluindo análise de nove critérios 
referentes à transparência das informações.

Na verificação dos portais 
transparência, constatou-se que muitos não 
oferecem meios de comunicação com 
deficientes físicos. Dentre outros critérios 
analisados também estão: comunicação com 
o usuário (ouvidoria, site e serviço de 
informação ao cidadão – SIC); informações 
institucionais (horário de atendimento, 
endereço, telefones); ações e programas 
(descrição de programas, projetos, 
resultados); gestão fiscal (relatórios de: 
Gestão Fiscal, Execução Orçamentária); 
registro de repasses ou transparências; 
registro de receitas, registro de despesas, 
informações sobre licitações, contratos 
celebrados, recursos humanos.

A Lei de Acesso à Informação nada 
mais é do que a regulamentação de um 
dispositivo da Constituição Federal que 
determina às entidades públicas que 
divulguem, na internet, em linguagem clara e 
de fácil acesso, dados sobre a administração 
pública e de prestação de contas aos 
cidadãos.

a esquina formada entre duas ruas Nestreitas e carregadas de história, o 
edifício da Câmara Municipal de 

Cáceres mantém a mesma estrutura de sua 
fundação em 1893. O estilo neoclássico que 
compõe o cenário do chão de ladrilhos 
coloridos e antigos, ao teto de pé direito alto, 
permanece frente ao avanço de instalações 
de novas tecnologias e espaços na formação 
original.

Desta tentativa de integração entre 
o antigo e novo advém uma das dificuldades 
relatadas pela Ouvidoria da Câmara de 
Cáceres ao assessor da Ouvidoria do 
Tribunal de Contas, José Roberto Weber, 
durante a visita técnica que aconteceu na 
manhã de quinta-feira (23/03). O objetivo da 
visita foi o de verificar em que passo está as 
adequações necessárias na Câmara para o 
cumprimento integral da Lei nº 12.527/2011, 
a Lei de Acesso à informação.

No ano passado, a Câmara de 
Cáceres assinou um Termo de Ajustamento 
de Gestão (TAG) que tem validade por um 
ano com o TCE de Mato Grosso para 
regularizar o seu Portal Transparência. A 
necessidade de adequação se deu após uma 
auditoria especial realizada em 2015 pelo 
TCE nos 30 maiores municípios do Estado, 
em que se avaliaram 48 requisitos e se 
constatou que apenas três dos avaliados 
atingiram um índice de cumprimento da Lei 
acima de 70%. A Câmara e a Prefeitura de 
Cáceres estão dentro do grupo que não 

cumpriu 50%.
De acordo com o ouvidor da 

Câmara de Cáceres, Jefferson Blun, as 
maiores dificuldades que a Ouvidoria do 
Legislativo possui são a ausência de um 
espaço físico para atender a população e o 
desconhecimento do ente e de suas 
atribuições para a sociedade. “Precisamos 
potencializar a divulgação dos nossos canais 
de comunicação com a população, além de 
resolver alguns problemas de tecnologia em 
nosso portal”, afirmou.

Hoje as principais demandas da 
Ouvidoria no Legislativo da cidade são 
quanto a informações sobre leis municipais, 
mas ainda assim não há muito engajamento 
popular. “Ainda não é o ideal. Acredito que a 
população nos conheça, mas não tem a 
atitude de vir aqui e se manifestar, sobretudo 
por nossos problemas estruturais”, 
completou. O presidente da Câmara de 
Cáceres, Domingos dos Santos, enalteceu a 
postura do Tribunal de Contas em cooperar 
com informações e instruções o poder 
Legislativo municipal. “A Ouvidoria é algo 
relativamente novo nos órgãos públicos. 
Então as dúvidas são muitas e quando a gente 
tem a oportunidade de ouvir o Tribunal de 
Contas que é bem preparado só vem a 
engrandecer e melhorar. Vamos acatar as 
sugestões”, prometeu o gestor.

Conforme avaliou o assessor do 
TCE, José Roberto Weber, a equipe da 
Câmara de Cáceres tem boa vontade e 

para chegar a Cáceres no intuito de buscar 
informações e se alinhar com os 
entendimentos do Tribunal de Contas. 

Na solenidade de abertura, o 
presidente do TCE de Mato Grosso, Antonio 
Joaquim, cobrou dos prefeitos e servidores 
presentes uma especial atenção ao 
cumprimento da lei geral das micro e 
pequenas empresas, a Lei Complementar 
nº14/2006.

De acordo com o conselheiro, que 
foi um dos articuladores para o cumprimento 
da lei em âmbito nacional, quando presidia a 
Associação dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (Atricon) em 2013, esta lei 
propicia o desenvolvimento local, gera 
empregos e renda ao município.

Dentre os benefícios às empresas, 
a lei prevê que é obrigatória a contratação de 
micro  e  pequenas  empresas  para  
contratações com valores de até R$ 80 mil 
reais. Esse valor deve ser aplicado a itens ou 
ao valor total do lote ou grupo, quando 
houver agrupamento. 

Além de Cáceres, o Ciclo de 
Capacitações Gestão Eficaz reuniu mais de 
193 participantes de municípios da região 
oeste. Foram eles: Araputanga, Conquista 
d'Oeste, Curvelândia, Figueirópolis d'Oeste, 
Glória d'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari 
d'Oeste, Mirassol d'Oeste, Nova Lacerda, 
Pontes e Lacerda, Porto Esperidião, Reserva 
do Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São 
José dos Quatro Marcos, Vale do São 
Domingos e Vila Bela.

e forma didática, o TCE de Mato DG r o s s o  t r a t a  d e  a s s u n t o s  
importantes à administração 

pública, como o regime jurídico de trabalho 
dos servidores; conceitos e aspectos 
polêmicos de licitações; gestão de frotas e de 
programas de alimentação escolar. Foram 
convocados, além de prefeitos, vice-
prefeitos e vereadores, também: secretários 
municipais, controladores internos, 
contadores, assessores jurídicos, pregoeiros, 
membros de comissões de licitação, fiscais 
de contratos, responsáveis pelo patrimônio e 
outros líderes da administração municipal.

A vice-prefeita de Cáceres, 
Antonia Liberato Dias, enalteceu o projeto 
realizado pelo TCE de Mato Grosso e 
lembrou aos presentes a importância de ter 
esta instituição de controle como parceira da 
administração e da qualidade das políticas 
públicas. “Eu quero dizer da relevância desse 
evento em que o TCE saiu do gabinete e veio 
nos qualificar, onde a política acontece, onde 
os gestores executam as políticas. É difícil 
estar gestor e a gente precisa planejar com 
responsabilidade. Por isso, sempre enxergo 
os órgãos de controle como um parceiro, 
porque  ass im podemos  d iv id i r  a  
responsabilidade na gestão das politicas”, 
afirmou.

Para o prefeito recém-eleito de 
Nova Lacerda, Uilson José da Silva, dentre 
tantos assuntos relevantes, o que mais lhe 
chama atenção são os detalhes dos processos 
licitatórios. Ele percorreu mais de 300 km 

 evento contou com uma vasta Oprogramação que iniciou com  missa 
solene realizada na Catedral São 

Luiz, seguida por várias apresentações 
culturais.  Entre as apresentações  a Banda 
do 2º Bfron e Banda Forro Esquenta.

Durante o evento o Deputado Dr. 
Leonardo fez questão de ressaltar que a 
maior autoridade presente no momento era a 
população, que por muito tempo aguardava 
ver a praça aberta e entregue, "Este espaço  
de convivência para toda a família". O 
Deputado lembrou que este projeto teve 
inicio em 2009 com o ex-prefeito Túlio 
Fontes, mas com a falta de recursos do 
governo federal não pode ser finalizado, 
lembrou também do empenho do Dep. 
Federal Ezequiel Fonseca que muito ajudou 
em Brasília para que a obra acontecesse, e ao 
esforço da prefeitura na gestão do Prefeito 
Francis Maris e a Vice Eliene Liberato,  foi 
enfim concluída.

O Deputado Ezequiel Fonseca 
enalteceu a gestão pelo trabalho realizado, 
lembrando os esforços empregados para que 
a praça fosse reinaugurada, pois o  resgate 
dos recursos demanda um esforço grande, e 
que realizou gestão junto aos ministérios e 
que várias obras seguem as emenda ainda do 
ex- Dep. Federal Pedro Henry.

“Hoje e um dia de Alegria”, 

estamos entregando o restante da praça, esta 
que deveria ser entregue no mês de junho do 
ano passado (2016), mas não foi possível por 
falta de pagamento do governo federal. 
Agradeço muito ao Deputado Federal 
Ezequiel Fonseca que lutou para que hoje a 
praça fosse inaugurada. Francis aproveitou a 
oportunidade e fez um pedido amplo ao Dep. 

Ezequiel e Dep. Dr. Leonardo para que 
viabilizasse emendas para a aquisição de 
uma fonte luminosa, sendo que de Prontos os 
Deputados aceitaram o pedido do projeto e 
afirmaram que irão a luta para que se realize 
o desejo da população o mais breve possível.

Francis agradeceu a todos os 
presente no evento e ainda fez um pedido a 

Campos, conseguimos a verba junto ao 
governo federal de 500 mil na época, 
conseguimos a aprovação junto a caixa, 
aprovação do Iphan, mas quando tudo estava 
pronto em  Brasília (governo federal) não 
liberou o recurso e assim não foi possível. 
Hoje fico feliz juntamente com o Prefeito 
Francis Maris e toda sua equipe que com 
muito empenho conseguiu resgatar a 
liberação do recursos", finaliza Túlio.

população para  que todos cuidem da praça, 
não joguem lixo no chão, não depredam o 
espaço público, este espaço e um lugar onde 
nós temos para passear, divertir, conversar 
com os amigos e trazer a nossa família. Cuide 
bem, ajude a manter a praça limpa e linda.
O ex-prefeito Túlio Fontes disse que o sonho 
de revitalizar a Praça Barão vem desde 2001.

"Sonhei com esse dia,  um projeto 
que lutei para que acontecesse,  encaminhei 
o projeto para o então ex-senador Jaime 

OBRAS

Praça Barão do Rio Branco foi entregue
a população com solenidade festiva

Assessoria  
Foto: Ronivon Barros

Público prestigiou a reinauguração da Praça Barão

ADEQUAÇÃO TAG

Ouvidoria da Câmara de Cáceres
recebe visita técnica do TCE

Assessoria

Conforme avaliou José Roberto Weber, a equipe da Câmara tem boa vontade e 
pretende cooperar para a execução das recomendações da auditoria de 2016

Foto: Arquivo

QUALIFICAÇÃO TCE

"Os órgãos de controle são nossos parceiros" diz vice
prefeita de Cáceres durante evento do Gestão Eficaz
Assessoria TCE

 
Foto: Assessoria

Vice-prefeita Eliene Liberato Dias
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A Prefeitura de Cáceres por meio a Secretária de Obras e Convênios reinauguraram  na sexta-feira (24) a Praça Barão do Rio Branco, que por mais de  4 foi transformada em 
canteiro de obras. Após este longo período a praça foi finalmente entregue a população cacerense. Página 03

Praça Barão do Rio Branco foi entregue
a população com solenidade festiva

OBRAS

Solenidade de inauguração da Praça
 

Fotos: Ronivon Barros

QUALIFICAÇÃO TCE

"Os órgãos de controle são nossos parceiros" diz vice
prefeita de Cáceres durante evento do Gestão Eficaz

Q u a l i f i c a r  o s  
prefeitos, secretariado e 
todo o corpo técnico da 
gestão municipal para 
diminuir gargalos que 
impedem que o serviço 
público chegue ao cidadão 
com a devida qualidade. 
Este é o objetivo do ciclo de 
capacitação que o Tribunal 
de Contas de Mato Grosso 
promove há 12 anos, o 
Gestão Eficaz, e que entre 
os dias 23 e 24 de março 
ocorreu no polo de Cáceres, 
reunindo 193 participantes 
de outros 18 municípios da 
região oeste. Página 03

 
Foto: Assessoria

Evento Gestão Eficaz

JOGOS ESCOLARES

Quadra Poliesportiva do CEAF será palco
dos Jogos Escolares da Juventude em Cáceres

O Centro Educacional Anália 
Franco (Ceaf) vai ceder a quadra 
poliesportiva para a etapa regional 
dos Jogos Escolares da Juventude, 
que será realizada em Cáceres, de 25 
a 30 de abril. Página 05

Café da 
      Manhã

Página 02

Página 04

Ginásio Poliesportivo do CEAF
 

Foto: CEAF
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Duelos das semifinais do Campeonato 
Mato-Grossense quase definidos
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 Universidade do Estado Ade Mato Grosso já está 
recebendo as inscrições 

para a VI Mostra de Iniciação 
Científica do Pantanal que 
acontecerá em Cáceres no dia 10 
de novembro.  O evento é 
destinado a estudantes da 
educação básica, que em equipe e 
com a coordenação de um 
professor da escola desenvolve 
um projeto de iniciação científica 
que será apresentado ao público.

O professor coordenador 
do evento e do Centro de 
Educação e Investigação em 
Ciências e Matemática (Ceicim), 
Marcos Borges explica que o 
objetivo do evento é incentivar a 
prática da iniciação científica, 
desper tando  uma pos tura  
investigativa, de observação dos 
fenômenos e na resolução de 
problemas.  Segundo o professor, 
o evento vem crescendo a cada 
ano, e na edição de 2016, foram 
inscritos 157 trabalhos que 
envolveram 524 alunos e 67 
professores orientadores.

Para participar os alunos 
podem se inscrever em quatro 
categorias distintas: Iniciação 
Científica Mirim – alunos do 
ensino fundamental até o 5º ano); 
Divulgação Científica – alunos 
do ensino fundamental II, ou seja 
do 6º ao 9º ano; Incentivo à 
Pesquisa – alunos do ensino 

fundamental II e do ensino médio 
com o objetivo de valorizar o 
método de investigação científica 
para a explicação de fenômenos, 
conceitos e situações do cotidiano 
e a categoria de Desenvolvimento 
Tecnológico – destinado a alunos 
do ensino médio com foco a 
produção e desenvolvimento de 

novos produtos e materiais 
tecnológicos.

Para se inscrever é preciso 
que cada equipe seja composta 
por no mínimo dois alunos e no 
máximo quatro alunos do mesmo 
ano de escolaridade e sob a 
supervisão de um professor 
orientador.

To d o s  o s  a l u n o s  e  
professores  inscr i tos  que  
apresentarem trabalho na Mostra 
d o  P a n t a n a l   r e c e b e r ã o  
certificado de participação. Os 
três primeiros colocados em cada 
ca t ego r i a  r ecebe rão  uma  
premiação. Também serão 
concedidas três bolsas de 
Iniciação Científica Jovem do 
CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico) no valor de R$ 100 

para alunos de escolas da rede 
pública. A bolsa será concedida 
por um ano.

As inscrições seguem até 
o dia 31 de julho, data em que é 
necessário apresentar também o 
projeto de iniciação científica. Os 
resumos dos trabalhos serão 
apresentados no dia 16 de outubro 
e os pôsteres devem ser entregues 
até o dia 23 de outubro.

O evento é realizado pela 
Unemat por meio do Centro de 
Educação e Investigação em 
Ciências e Matemática e também 
pelo Instituto Federal de Mato 
Grosso, câmpus de Cáceres. Para 
mais  informações acesse:  
www.mostranopantanal.com.br 
ou  e www.unemat.br/ceicim
t a m b é m  p e l o  e m a i l :  
ceicim@unemat.br

 14ª edição da Trilha das AÁguas acontece nos dias 
01 e 02 de abril e promete 

ser recorde de participação. Além 
de aventureiros locais ,  o 
tradicional evento já inscreveu 
participantes de toda a região do 
Vale do Guaporé.

O percurso compreende 
cerca de 150 km, com saída da 
Feira Municipal, no sábado 
(01/04) pela manhã, e retorno à 
cidade no domingo (02/04) á 
tarde.

O evento conta com o 
apoio da Prefeitura Municipal de 
Conquista D'Oeste e é certeza de 
muita adrenalina e emoção, 
apreciando toda a beleza da fauna 
e da flora existente na região. 
“Esse é uns dos grandes eventos 
do nosso município e também da 
região do Vale do Guaporé, tanto 
que já esta na 14ª edição. A 
Prefeitura tanto apoia como 
incentiva o esporte, o lazer e o 
turismo em nossa cidade”, diz o 
prefeito Odair.

 parceria entre o colégio, a APrefeitura e a Secretaria 
de Estado de Educação, 

Esporte e Lazer (Seduc-MT) foi 
fechada nesta sexta-feira (24.03).
 A quadra, que vai receber 
as partidas das modalidades de 
handebol masculino e feminino, 
possui excelente estrutura e foi 
inaugurada em novembro do ano 
passado.

P a r a  o  d i r e t o r  
administrativo do Ceaf, Victor 
Amaral Vitorino, a entidade faz 
questão de apoiar os jogos por 
entender que o evento é uma 
p o d e r o s a  f e r r a m e n t a  d e  

transformação dos estudantes. 
“Também queremos contribuir 
com uma melhor estrutura para os 
jogos”, acrescentou.

Segundo Vitorino, a vinda 
do handebol para o Ceaf tem tudo 
a ver com a instituição, que já foi 
por várias vezes campeã regional 
dos Jogos Escolares em Cáceres, 
e os estudantes participaram de 
diversos campeonatos nacionais 
pelo colégio.

O Ceaf é uma escola 
modelo em Cáceres, que une 
educação com a prática esportiva. 
O trabalho tem surtido grandes 
resultados na melhoria do 

desempenho dos alunos, seja 
dentro ou fora de sala de aula. 
Vitorino detalhou que os 
estudantes são envolvidos nesse 
processo desde as primeiras 
séries, com dinâmicas de lazer e 
coordenação motora.

A prática de esportes no 
colégio também é utilizada como 
válvula de escape para os 
estudantes que estão sob stress 
em razão das provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). 

“É claro que a gente 
também pensa na formação de 
grandes talentos para o esporte 
mato-grossense”, ressaltou.

No Ceaf, os alunos têm a 
aula normal de Educação Física e, 
no contraturno, há treinamentos 
nas modalidades de handebol e 
futsal. No ano que vem serão 
introduzidos o vôlei e o basquete. 
“Ao todo, oferecemos 20 horas-
aulas nessas modalidades para 
estudantes de 12 a 17 anos”, 
salientou.  

O Ceaf de Cáceres é 
parceiro da Universidade Norte 
do Paraná em Mato Grosso 
(UNOPAR), uma das maiores 
instituições de ensino a distância 
do país. Os Jogos Escolares da 
Juventude (Etapas regionais e 
estaduais) são uma realização da 
Seduc-MT, em parceria com as 
cidades sedes dos jogos. 

A competição é divida em 
10 etapas regionais e três etapas 
estaduais, que mobilizam cerca 
de 10 mil estudantes.

POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA

Inscrições para a VI Mostra de Iniciação
Científica do Pantanal estão abertas

Lygia Lima – Assessoria Unemat
Foto: Divulgação

JOGOS ESCOLARES

Márcio Camilo

Quadra Poliesportiva do CEAF será palco
dos Jogos Escolares da Juventude em Cáceres

Diretor administrativo do Ceaf, Victor Amaral Vitorino
 

150KM DE AVENTURA

Trilha das Águas acontece em
abril em Conquista D'Oeste

Folha Regional
Foto: Divulgação

O evento é realizado pela Unemat por meio do Centro de Educação e Investigação em Ciências e Matemática e também pelo IFMT, câmpus de Cáceres

Foto: CEAF


