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ADESÃO

Servidores da Prefeitura participarão de
paralisação nacional no próximo dia 28
Foto: Assessoria SSPM

Por decisão da Assembleia Geral
realizada nesta quarta-feira, 19, os
funcionários da prefeitura de Cáceres vão
aderir à paralisação nacional dos
servidores públicos no próximo dia 28, em
protesto contra a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 287, de reforma da
Previdência. Página 03

Servidores votaram a favor da paralisação

IMUNIZAÇÃO

Vacinação contra aftosa
será realizada em maio
Página 04
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O Ressuscitado traz a paz
que nosso coração necessita
O Ressuscitado traz como dom da
vida nova que conquistou para nós, o
dom supremo da paz “Ainda estavam
falando, quando o próprio Jesus
apareceu no meio deles e lhes disse: 'A
paz esteja convosco!'”(Lucas 24, 36). O
dom do Ressuscitado que queremos
contemplar no dia de hoje, é o dom da
paz que vem do coração de Deus, a paz
que nossa alma tanto precisa que é,
acima de tudo, o consolo, o conforto, a
presença de Deus no meio de nós. Ele é a
nossa paz!
Todos passamos por muitos
conflitos na vida, vivemos situações de
desgaste. Muitas vezes, encontramo-nos
num estado de inquietação muito
profunda na alma, no coração, na cabeça
e assim por diante. Inquietamo-nos com
muitas coisas e no meio destas
inquietações, que fazem parte da nossa
vida e da nossa existência, mistura-se
uma dose de dúvida, incerteza; cresce
em nós uma confusão interior que gera
perturbação e tira a nossa paz.
Por este motivo, o Ressuscitado
traz como dom da vida nova que
conquistou para nós, o dom supremo da
paz! A paz que vem d'Ele vence o medo,
as aflições, angústias, preocupações,
tensões e tudo aquilo que deixa o nosso
coração tantas vezes desolado.
Encontrar com o Cristo
Ressuscitado é mergulhar
profundamente na Sua paz, é deixar o
coração encontrar um estado de espírito
no qual ele esteja refrigerado,
consolado, abençoado e restaurado.
Porque, o Cristo Ressuscitado nos traz a
paz que vem do coração de Deus!
Não quer dizer que não teremos
mais perturbações e inquietações. Mas
iremos encarar as situações e
inquietações da vida de outra forma. Nós
quem estaremos à frente das
preocupações e elas não tomarão conta
de nós. Tomaremos conta dos nossos
problemas, entregando-os no coração e
nas mãos de Deus e não permitiremos
que eles tomem conta da nossa vida e
roubem a paz deste dom tão precioso e
necessário para a nossa vida.
Permitamos que a paz do
Ressuscitado invada nossa mente, nosso
coração, tome conta de todo o nosso ser.
Permitamos que a paz do encontro com
Cristo traga-nos refrigério, consolo e a
paz que nosso coração tanto necessita.
Cristo, nossa Páscoa é a nossa paz!
Que a paz de Cristo esteja sempre
em nosso coração!
Deus abençoe você!

3ª Guerra Mundial: uma questão de mercado
Após o ataque dos Estados
Unidos à Síria e, agora, com o
deslocamento de um efetivo da Marinha
americana para a região da Coreia do
Norte, aguça-se o medo de uma parte da
população de uma possível grande guerra
mundial.
Esqueça. Essa é uma guerra que
dificilmente terá uma nova edição.
Primeiro, porque as guerras mundiais
anteriores aconteceram para conquistar
recursos que, hoje, são facilmente
negociados entre os países via OMC. A
guerra mundial se tornou comercial.
Segundo, porque o próprio
mercado bélico sabe que uma 3ª Guerra
Mundial seria a última e, para eles, esse
não é o objetivo.
Sim, por mais desumano que possa
parecer, existe uma indústria bélica
preocupada em abrir e manter novos
mercados para seus produtos. E, para
isso, são montados os “teatros de guerra”.
Após a Segunda Guerra Mundial,
a indústria bélica cresceu e manteve-se
com a Guerra Fria. Tanto as indústrias
americanas quanto as soviéticas
venderam armas para todas as nações do
mundo. Até o Brasil teve seus momentos
nesse mercado fornecendo equipamentos
para o Iraque na década de 1980. Já,
durante a Guerra Fria, novos teatros de
guerra – menores e de cunho ideológico –
foram montados para testar novas
descobertas e manter o clima de
dualidade. Coreia, Vietnã e Afeganistão,
dos anos 1950 aos anos 1980, foram palco
de testes de novas armas e medicamentos
– e sustentaram o segmento.
Mas, com a queda da União
Soviética, em 1991, os teatros de guerra
formados apenas por ideologia política
perderam força. De um lado, o mercado
bélico americano viu seus estoques sem
demanda e, na Rússia, um arsenal enorme
passou para a mão dos “novos
capitalistas” do país, originais dos
quartéis e soviets de alta patente. Era
preciso, então, criar novos mercados.
Assim, desde 1991, os novos
teatros de guerra deixaram de ser
ideológicos e passaram a ser étnicoreligiosos, apoiados e catalisados pelas
agências secretas (CIA e KGB) – que, de
certa forma, tiveram que mudar sua
essência de atuação face à nova realidade.
A primeira transição entre teatros
ideológicos para étnico-religiosos
começou com a operação Tempestade no
Deserto, em 1991, com a invasão no
Iraque para tentar depor Saddam Hussein
– que até então era somente um ditador
opressor dos curdos. Depois, vieram
Bósnia e Herzegovina e Somália –
respectivamente de 1992 a 1995 e de
1991 a 1994. De 1996 a 2000, a segunda
fase da guerra civil afegã; de 1991 até

X

hoje, vários conflitos em países africanos.
Em 2001, após o ataque de 11 de
setembro, os palcos de guerra
deslocaram-se para o Afeganistão e,
posteriormente, até o Iraque. Em 2010, os
Estados Unidos mantiveram a ocupação,
mas começaram a diminuir o efetivo nos
dois países, com possível redução de
demanda.
Em 2011, eclode o movimento
Primavera Árabe, envolvendo Tunísia,
Egito, Líbia e Síria. A “população”
derruba os ditadores Zine El Abidine,
Mubarak e Gaddafi. Na Síria, inicia-se
uma guerra civil para derrubar Bashar AlAssad.
Em 2013, como gasolina jogada
no fogo, surge o Estado Islâmico, atuando
na Síria e no Iraque – impondo a
necessidade de mais estoque bélico.
Então, se analisarmos cronologicamente,
percebemos que sempre quando se baixa
a demanda por material bélico, novos
teatros são formados. Novos mercados
são “abertos”.
Agora, ao que parece, com o
esgotamento financeiro e
enfraquecimento do EI – que tinha uma
atuação forte na Síria e Iraque – e sem um
grupo de conflito étnico-religioso
organizado como foi o Al-Qaeda, a
indústria bélica, patrocinadora dos
presidentes Trump, Putin e Jinping, tende
a apostar em um novo acirramento
ideológico para nova demanda de
estoques, deixando o varejo de batalha
(rifles, projéteis e pequenos mísseis) e
partindo para uma venda mais atacadista,
de maior tecnologia embarcada e com
melhor rentabilidade por custo unitário.
Prova disso foi a antecipação do teste de
míssil russo Zircon, que alcança
7.400km/h, e o uso recente da MOAB
GBU-34 no Afeganistão – fatos que
devem acelerar a corrida armamentista no
planeta.
Ou seja, o conflito na Síria deve
estender-se por não mais de um ano – com
a deposição de Bashar Al-Assad até
novembro –, com uma possível ocupação
conjunta dos Estados Unidos e Rússia, e a
“reconstrução” desse país nos próximos
anos, até que se “ecloda” um novo
movimento de guerra. Uma possibilidade
forte é a junção do Estado Islâmico com o
Talibã no Afeganistão, concentrando o
palco nesse país.
Então, por enquanto, a Coreia do
Norte – dependente integralmente da
China – tende a ser, por um bom tempo, o
ponto de atenção, ebulição e até de acordo
entre as novas potências. Mas,
dificilmente, será o estopim de uma nova
guerra mundial.
Afinal, quem lucraria com o fim
do planeta?
*Frederico Parma é publicitário

DA REPORTAGEM

BOLAS PRETAS

Para os ciclistas que acham que só porque andam de
bike não tem que obedecer às leis de transito. Andam
em suas magrelas com fones de ouvidos com som nas
alturas, que além de tirar a concentração, impossibilita
de ouvir aproximação de carros e motos. Outro fato é
não respeitar as normas do transito, pedalando em
meio aos veículos e donos da ruas e avenidas, furando
sinal, falando ao celular, e por aí vai, não tendo a
menor preocupação em infringir as regras de trânsito.
Alô fiscalização é bom conscientizar os ciclistas de
nossa cidade e orientar sobre as leis. Nesse mesmo
quesito de desrespeitar as leis de trânsitos se encaixam
os motoqueiros.
BOLAS BRANCAS

Para o policiamento que vem sendo realizado em toda
área central de Cáceres a fim de coibir infrações e com
a finalidade de dar maior segurança a população.
Parabéns a todos da Policia Militar que desenvolvem
esse brilhante trabalho.
BOLAS PRETAS

Para a situação caótica em que se encontram inúmeras
ruas pelos mais diversos bairros da cidade, a exemplo
a Rua dos Desenhistas na Cavalhada. A poucos dias
passaram a maquina na Rua Joaquim Murtinho e se
esqueceram de passar uma lamina nesta rua, quando
chove vira um verdadeiro atoleiro o que causa revolta
aos moradores. Afinal o IPTU chega direitinho.
BOLAS BRANCAS

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção
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Para a melhoria que vem sendo realizada na
SICMATUR, as obras estão a todo vapor. Além do
meio fio, que está sendo colocado, estão calçando a
área, para proporcionar melhor acesso a população e
aos nossos turistas.
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ADESÃO

O presidente Claudiney Lima destacou que a proposta cria um prêmio de produtividade. Ele
criticou a medida afirmando que ela estabelece tratamento diferenciado e fere a isonomia

Servidores da Prefeitura participarão de
paralisação nacional no próximo dia 28
Assessoria/SSPM

Foto: Arquivo

O

movimento é liderado
pelas centrais sindicais e
pela Confederação
Nacional da Educação. Em
Cáceres a manifestação está
sendo organizada por um Fórum
Sindical composto por
representantes de servidores
públicos das três esferas, entre
eles, a da prefeitura.
Desde o mês passado,
quando foi composto, o Fórum
promoveu o fechamento da Ponte
Marechal Rondon, realizou um
debate nas dependências do
Hospital Regional, promoveu
uma caminhada pelas ruas
centrais da cidade e provocou
uma Audiência Pública na
Câmara dos Vereadores.
Durante a Assembleia, os
servidores endossaram a
preocupação da diretoria do
SSPM, com o projeto da
prefeitura que está tramitando na
Câmara que muda nomenclaras

Lima convocou os
colegas a se informarem sobre a
proposta no SSPM e pediu que
eles conversassem com seus
vereadores para alertá-los do
prejuízo. O Sindicalista também
respondeu as indignações sobre
os salários para os servidores de
nível fundamente que inclusive
está no edital do concurso aberto
recentemente.
Ele disse que está
buscando com a Assessoria
Jurídica do Sindicato, um meio de
acionar judicialmente a prefeitura
que hoje paga R$ 657 para o
pessoal de apoio e R$ 750 para

EM CHAMAS

Ônibus de transporte escolar de
Cáceres pega fogo na zona rural

O presidente Claudiney Lima destacou que a proposta cria um prêmio de produtividade

de secretarias e divisões e altera
direitos dos servidores.
O presidente Claudiney
Lima destacou que a proposta

cria um prêmio de produtividade.
Ele criticou a medida afirmando
que ela estabelece tratamento
diferenciado e fere a isonomia.

Da Redação

nibus escolar que transportava
alunos pegou fogo na
comunidad e do Limão.
Graças à agilidade e percepção do
motorista ninguém se feriu.
Segundo informações
quando o motorista sentiu cheiro de
queimado e viu o sinal de alerta,
retirou rapidamente as 7 crianças e
as deixou num lugar seguro,
enquanto tentava apagar as chamas,
mas infelizmente não conseguiu
parar o incêndio, ficando o ônibus
totalmente destruído.
Em nota a Secretaria
Municipal de Educação esclareceu
que o incidente ocorrido com o
ônibus escolar que atende as
crianças da comunidade Corixinha,
núcleo Sapiqua, aconteceu quando o
motorista estava levando os alunos
para casa após as aulas.

Ô

PARCERIA

Polícia Militar preocupada com o índice de
furtos busca apoio do prefeito e secretários
Da Reportagem

P

reocupados com o alto
índice de pequenos furtos
em Cáceres a Policia
Militar se reuniu com prefeito
Francis Maris e demais
secretários a fim de buscar uma
solução e apoio por parte da
prefeitura.
Em entrevista exclusiva
ao Jornal Correio Cacerense, o
Ten. Cel Tapajós, explicou que
esses pequenos furtos
geralmente são praticados por
usuários de drogas e algumas
vezes por andarilhos que ocupam
as casas abandonadas em
Cáceres, principalmente na área
central tombadas pelo patrimônio
histórico.
Para Tapajós, o grande
número de terrenos baldios
existente em Cáceres, são
esconderijos perfeitos para os
autores depositarem o material
furtado, uma vez que vem sendo

motorista do transporte escolar,
menos de um salário mínimo.
O vice-presidente do
SSPM, Fábio Lourenço, lembrou
que a inserção das vagas de
motorista de transporte escolar no
concurso só ocorreu por
intervenção do SSPM.
Tanto Fabio quanto Lima,
chamaram a atenção e cobraram o
engajamento dos colegas nas
manifestações contra o projeto de
retoma da previdência.
Eles lembraram que a
aprovação da proposta pode
acabar com o sonho da
aposentadoria tranquila.

recuperados vários produtos de
furto nesses terrenos
abandonados tomados pelo
matagal.
“O fato é que muitas das
ações fogem da competência da
policia, como cobrar do
proprietário a limpeza dos
terrenos e buscar uma solução
rápida junto ao IPHAN na
questão das casas abandonadas
no centro de Cáceres que virou
abrigo de andarilhos”, esclarece
Tapajós.
Segundo ele, a
preocupação se agravou com a
morte da moça cujo corpo foi
encontrado próximo ao Facão, há
10 Km de Cáceres, e que ninguém
soube onde ela estaria hospedada
e nem de onde veio. Ela era
usuária de drogas e a família
achava que estaria em Cuiabá.
Mediante os vários
acontecimentos e preocupados
Foto: JCC

com a segurança da população
cacerense, o 6º BPM pediu um
apoio para que fosse
desenvolvido
um trabalho
conjunto com a prefeitura e
secretarias. Uma das solicitações
foi para que a Secretaria de Ação
Social investigasse a procedência
dos andarilhos e ocupantes das
casas abandonadas, buscando
uma solução ou mesmo um
abrigo para eles. Também que
lutassem por um centro de
recuperação de dependentes
químicos, pois usuários de
entorpecentes cometem
pequenos furtos para sustentar o
vício e nesse caso não ficam
presos.
Na reunião ainda foi
solicitado à possibilidade da
prefeitura executar a limpeza dos
terrenos que não tem
proprietários, enfim ações
simples de competência do
município que auxiliariam muito
o trabalho da policia no combate
ao crime, finalizou Tapajós.

A secretária Cristiane
Barbosa, ouviu o relato do motorista
e das pessoas da comunidade,
confirmando que todos tentaram
conter as chamas, mas sem sucesso.
Foi registrado um boletim de
ocorrência e agora aguardam o
pronunciamento da perícia, mas que
provavelmente tenha ocorrido uma
pane elétrica.
Na nota ainda a secretária
afirma que todos os ônibus do
transporte escolar sem exceção
passaram por revisão, manutenção e
por vistoria do Detran, antes do
início deste ano letivo.
A Prefeitura destacou o
compromisso com a ética e
segurança do transporte escolar das
crianças e salientou que manterá o
público informado quando houver
maiores apurações do fato.
Foto: WhatsApp

Tapajós busca parceria com a prefeitura e secretarias
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Pela primeira vez, imunização de todo o rebanho será acontece no primeiro semestre em Mato Grosso

Vacinação contra aftosa
será realizada em maio
Ascom/Acrimat
Foto: Facebook

F

altam 10 dias para o início
da vacinação contra febre
aftosa de todo o rebanho em
Mato Grosso, que pela primeira vez
será realizada de 1º a 31 de maio. A
etapa principal da imunização foi
transferida de novembro para maio,
atendendo uma demanda do setor
produtivo para reduzir os impactos
do manejo e da medicação nos
animais.
Nesta fase, os 30 milhões de
animais registrados em Mato Grosso
devem receber a dose da vacina. A
segunda etapa, voltada para os
animais de zero a 24 meses, passa a
ser realizada em novembro. Mesmo
sem registro da doença há mais 20 no
Estado, a continuidade deste
trabalho é fundamental para a
manutenção da sanidade do rebanho.
O médico veterinário e
diretor-técnico da Associação dos
Criadores de Mato Grosso
(Acrimat), Francisco De Sales
Manzi, destaca a importância da
vacinação de todo o rebanho para
manutenção do status sanitário do
Estado de livre de aftosa com
vacinação, condição indispensável
para exportação de carne.
“Recentemente foi
anunciada a retirada da vacina em
2021, mas para que isso aconteça é
imprescindível a vacinação em todas
as etapas para consolidar a
erradicação da doença. Daqui até
2021, todos as orientações das
autoridades devem ser seguidas a
risca, como o pecuarista sempre
fez”, analisa Manzi.
Outra observação de
Francisco Manzi é com relação à
vacinação contra brucelose. “O
pecuarista deve ficar atento e
realizar também a vacinação contra

R$ 1,40.
“Os laboratórios estão
repassando com uma alta de 18% o

preço de partida, mas ao longo do
mês e com as negociações este
índice tende a cair”.

MPE

Procurador repudia proposta de extinção
do Parque Estadual Serra de Ricardo Franco
Assessoria

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por
meio da Procuradoria de
Justiça Especializada em Defesa
Ambiental e da Ordem Urbanística,
assegurou nesta quinta-feira (20),
que adotará todas as medidas
cabíveis para evitar a extinção do
Parque Estadual Serra de Ricardo
Franco. O anúncio foi uma resposta à
Assembleia Legislativa que aprovou
no dia 19, em primeira votação, o
projeto de decreto legislativo
02/2017.
“É lamentável que um
deputado e professor de Direito
apresente uma proposta totalmente
contrária ao princípio constitucional
do Não Retrocesso Ambiental. Além
de decepcionado, suspeito que a
atitude desse parlamentar tenha um
viés totalmente político, onde uma
minoria será beneficiada em
detrimento de todo o Estado”,
ressaltou o titular da Procuradoria de
Justiça Especializada em Defesa
Ambiental e da Ordem Urbanística,
Luiz Alberto Esteves Scaloppe.

Empresário do setor Amarildo Merotti

brucelose nas fêmeas entre 3 e 8
meses de idade. Como a vacina é em
dose única na vida do animal, é de
fundamental importância que ela
seja bem feita, na dosagem indicada,
após conservação adequada e sob
supervisão de um médico
veterinário”, detaca.
Sobre a inversão do
calendário, o Instituto de Defesa
Agropecuária de Mato Grosso
(Indea-MT) adotou a medida a fim
de atender um pedido antigo dos
pecuaristas. A expectativa é que a
perda de peso dos animais seja
menor, ou pelo menos a recuperação
mais rápida em maio. Isso porque
neste período pós-chuvas, os
animais estão mais gordos e o pasto
mais farto, reduzindo o impacto e
facilitando a engorda depois da
aplicação.
“Em novembro os animais

estão vindo da entressafra, com
score corporal menor e por isso o
impacto do manejo e reação da
vacina prejudicam mais, já que a
perda de peso chega a 10%. Além
disso, com a alteração a vacinação, a
estação de monta realizada a partir
de novembro não é prejudicada”,
explica Cristiano Alvarenga,
produtor rural de Vila Bela da
Santíssima Trindade e proprietário
de loja de produtos agropecuários.
Preço - Com relação ao preço da
vacina, as lojas revendedoras ainda
não fecharam a tabela para esta
etapa, mas a expectativa é de
reajuste de 10% a 15%. Em
novembro, as doses começaram a ser
vendidas por R$ 1,15, mas chegaram
a sair por até R$ 1 ou R$ 0,95.
Agora, o preço negociado
deve partir, segundo o empresário do
setor Amarildo Merotti, de R$ 1,30 a

O procurador de Justiça
destaca que a notícia da possível
extinção do Parque Estadual Serra
de Ricardo Franco causou
indignação, não apenas ao
Ministério Público Mato-grossense,
mas também à Associação Brasileira
dos Membros do Ministério Público
de Meio Ambiente. “Esse assunto,
que tanto nos envergonha, será
apresentado à Rede Latino
Americana de Ministério Público
Ambiental. Não vamos nos calar
diante desse retrocesso que fere de
morte à Constituição Federal”,
desabafou.
Na próxima segunda-feira,
representantes do Ministério
Público em Cuiabá, Vila Bela da
Santíssima Trindade e Cáceres vão
se reunir com o Vice-Governador do
Estado, Carlos Fávaro, e com o
Procurador-Geral do Estado,
Rogério Galo, para definir
estratégias que possam barrar a
proposta de extinção e garantir o
manejo do Parque e a efetivação de
sua regularização.
Foto: Arquivo

ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Prazo para acadêmicos solicitar auxílios
moradia e alimentação encerra dia 23
Lygia Lima

O

s acadêmicos da
Universidade do Estado de
Mato Grosso que estão em
vulnerabilidade socioeconômica e
que se encaixam como baixa renda
para receberem auxílios moradia e
alimentação podem concorrer aos
benefícios até o dia 23 deste mês
(domingo). Ao todo serão
concedidos 976 auxílios e para se
inscrever é preciso preencher o
formulário socioeconômico pelo

site: www.unemat.br/prae. O edital
pode ser conferido em:
http://portal.unemat.br/?pg=site&i=
prae&m=editais&c=2017
Os auxílios serão
concedidos a partir do dia 1º de
junho até 31 de dezembro deste ano,
com a finalidade de contribuir com a
permanência dos acadêmicos nos
cursos presenciais regulares da
Unemat.
Ao todo serão concedidos
Foto: Ilustrativa

Os auxílios serão concedidos a partir do dia 1º de junho até 31 de dezembro deste ano

488 auxílios moradia, no valor de R$
250 mensais e outros 488 auxílios
alimentação no valor de R$ 200
mensais.
Os acadêmicos podem
concorrer aos dois auxílios
concomitantemente, desde que não
recebam qualquer outra bolsa ou
estágio remunerado oferecido pela
Unemat ou agências externas de
fomento. Para pleitear a ajuda
financeira os estudantes devem ter
renda familiar de até um salário
mínimo (R$ 937) e não podem ter
familiares residentes no município
em que faz seu curso de graduação.
Também não é permitido ter
outra graduação concluída ou ter
emprego remunerado. Os
acadêmicos que já possuem algum
tipo de bolsa ou estágio remunerado
podem pleitear apenas uma
modalidade de auxílio.
Neste ano, os valores dos
auxílios foram reajustados passando
de R$ 180 para R$ 200 o valor do
auxílio alimentação, e de R$ 250
para R$ 280 o valor do auxílio
moradia. A quantidade de auxílios
também cresceu passando de 840
concedidos em 2016 para 976 neste
ano.

Serra de Ricardo Franco
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AÇÃO AFIRMATIVA

O documento apresenta objetivos, definições, forma de constituição e atribuições da Faculdade

Conselho aprova resolução de criação
da Faculdade Indígena Intercultural
O
Danielle Tavares

Foto: Deivid Fontes - Assessoria Unemat

Conselho Universitário
(Consuni), da Unemat,
aprovou a minuta de
resolução de criação da Faculdade
Intercultural Indígena, vinculada ao
Câmpus Universitário Deputado
Estadual Renè Barbour, em Barra do
Bugres. A 1ª Sessão Ordinária do

Conselho Universitário (Consuni)
de 2017 ocorreu em Cáceres esta
semana (17 e 18/04).
O documento apresenta
objetivos, definições, forma de
constituição e atribuições da
Faculdade. A Faindi é a unidade
executora e de articulação das

atividades de ensino, pesquisa,
extensão e gestão administrativofinanceira dos cursos oferecidos em
turmas únicas, nas Modalidades
Diferenciadas Indígena (MDI).
“É um instrumento que
regulamenta a oferta de cursos
diferenciados indígenas,

NO TRECHO

PRF inicia Operação Tiradentes com reforço de
policiamento nas rodovias federais durante o feriado
Assessoria

A Polícia Rodoviária Federal (PRF)
inicia o Feriado de Tiradentes com
reforço no policiamento ostensivo e
preventivo nas rodovias federais de
todo o Brasil. A operação começa às
00h desta quinta-feira (20) e termina às
23h59 do próximo domingo (23). Neste
período, policiais rodoviários federais
concentrarão a fiscalização em locais e
horários de maior incidência de
acidentes e crimes, de acordo com
estatísticas do órgão.
Entre a quinta-feira que
antecede o feriado e o domingo há um
aumento relevante do fluxo de veículos
nas rodovias federais, incluindo ônibus
e veículos de carga, fator que contribui
para o aumento da violência no
trânsito, provocando crescimento no
número de acidentes graves, feridos e
mortos. Para reduzir o número de
acidentes, a Polícia Rodoviária Federal
contará com 2.047 viaturas, 928
motocicletas, 2.714 aparelhos de
etilômetro – também conhecido como
bafômetro e 203 radares portáteis. A
operação envolverá o efetivo da PRF
em atividades operacionais e
administrativas em todos os estados. A
instituição conta com um quadro de
10.056 policiais em atividade.

Durante a operação serão
priorizadas ações preventivas para a
redução da violência nas rodovias
federais, onde serão desenvolvidas
atividades direcionadas ao excesso de
velocidade, à alcoolemia ao volante, ao
uso inadequado do cinto de segurança e
de dispositivos de retenção para
crianças e às ultrapassagens indevidas.
A PRF também fará
fiscalizações de motocicletas, com
foco nas infrações que potencializam a
ocorrência de acidentes e sua gravidade
como uso e regularidade do capacete,
equipamentos obrigatórios, sistema de
iluminação e habilitação. No feriado da
Semana Santa, entre os dias 13 e 16
deste mês, policiais rodoviários
federais flagraram um grande número
de motoristas conduzindo em
velocidade acima da permitida na via.
O órgão contabilizou 60 mil
flagrantes de excesso de velocidade.
Outros 5,8 mil motoristas foram
autuados por ultrapassar em locais
proibidos. O órgão alerta para esta
conduta, pois acidentes envolvendo
excesso de velocidade e ultrapassagem
indevida possuem altos índices de
letalidade.
Os planejamentos para as
Foto: Ilustração

ações da PRF fazem parte da Década de
Ação pela Segurança no Trânsito 2011
– 2020, lançada pela Organização das
Nações Unidas (ONU) e que o Brasil se
comprometeu a adotar medidas para
reduzir a violência no trânsito. O
Brasil, assim como os demais países
signatários das medidas da ONU,
estipulou uma meta de redução de 50%
das mortes no trânsito na década 20112020.
Educação para o trânsito – com foco
na redução de acidentes, a PRF
promoverá ações educativas que
buscam sensibilizar motoristas e
passageiros de seus papéis na
construção de um trânsito mais seguro.
Em alguns postos, condutores serão
convidados a assistir a vídeos que
mostram comportamentos
inadequados no trânsito e as
consequências dessas condutas. Os
motoristas têm a oportunidade de fazer
uma reflexão sobre suas atitudes e
assimilar novos hábitos. Com essa
estratégia a PRF, somente durante o
último feriado de Páscoa, conseguiu o
projeto de educação para o trânsito para
mais de 42 mil usuários de rodovias
federais.
O planejamento é
fundamental para uma viagem mais
segura e tranquila. A PRF alerta que
esse planejamento deve levar em
consideração a duração da viagem, a
hora prevista de chegada ao destino e
pontos de parada para alimentação,
descanso e abastecimento. A falta de
planejamento pode resultar no excesso
de velocidade, quando o condutor quer
chegar ao destino mais rápido,
consequentemente, aumenta os riscos
de acidentes.
Retorno - aproximadamente 40% dos
mortos registrados no feriado da
Semana Santa ocorreram no último dia
da operação, quando as pessoas
retornam para seus locais de origem.
Com isso a PRF tem o último dia deste
feriado como o mais crítico e orienta
para que os usuários não deixem para
viajar de última hora, dirijam
descansados e, se possível, evitem os
horários de maior fluxo.

A criação da Faindi, atende a uma deliberação do 2º Congresso Universitário

modalidade que ainda se encontrava
fragilizada. Não havia internamente
resoluções que a amparasse. Agora
essa estrutura vai possibilitar, ainda
mais, o seu fortalecimento”,
explicou a presidente do Consuni e
reitora da Unemat, Ana Di Renzo.
A Faculdade Indígena tem
por objetivos, a execução de cursos
de licenciatura, bacharelado e
tecnólogo em várias áreas do
conhecimento, com vistas à
formação em serviço e continuada de
professores e profissionais
indígenas; acompanhamento de
acadêmicos indígenas matriculados
nos cursos de graduação e pósgraduação da Unemat; proposição
de diretrizes para políticas públicas
voltadas para a formação de
professores e profissionais
indígenas; administração do Museu
Indígena, dentre outros.
Os cursos de Ciências
Matemática e da Natureza, Ciências
Sociais, Língua, Artes e Literatura,

Pedagogia Intercultural Indígena,
atualmente vinculados à Diretoria de
Gestão e Educação Indígena
(Proeg), passam a vincular-se ao
câmpus de Barra do Bugres.
A criação da Faculdade
Indígena Intercultural (Faindi), com
incorporação de todas as ações
relacionadas à Educação Superior
Indígena, também atende a uma
deliberação do 2º Congresso
Universitário.
Modalidades diferenciadas- A
Unemat oferece cursos
diferenciados para a formação de
professores indígenas, desde 2001,
quando teve início o 3º Grau
Indígena.
Com a necessidade de
fortalecer as ações para a Educação
Superior indígena em Mato Grosso,
o projeto foi transformado no
Programa de Educação Superior
Indígena Intercultural (Proesi).
Posteriormente, em 2008, em
Faculdade Indígena Intercultural.

CELEBRAÇÃO

LBV completa 38 anos
de realizações em Cuiabá

Assessoria
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ANÁLISES CLÍNICAS
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CIDADE SEDE

O secretário de Esporte, Cultura e Lazer da cidade, Marcos Nascimento, afirma que Cáceres está
preparada para receber as equipes escolares dos municípios que compõe a região Oeste do estado

Cáceres faz últimos ajustes para
receber os Jogos Escolares
F
Marcio Camilo

Foto: GcomMT/Maria Anffe

alta menos de uma semana
para o início dos Jogos
Escolares de Mato Grosso. A
primeira cidade a receber o evento
será Cáceres, no próximo dia 25. Por
lá está praticamente tudo pronto para
a etapa regional (Oeste) que promete
movimentar o município com muito
esporte aliado a educação. São
esperados em Cáceres cerca de mil
alunos-atletas, com idades de 12 a 17
anos. Eles vão competir nas
modalidades de handebol, basquete,
futsal e vôlei. O secretário de
Esporte, Cultura e Lazer da cidade,
Marcos Nascimento, afirma que
Cáceres está preparada para receber
as equipes escolares dos municípios
que compõe a região Oeste do
estado.
Ele detalhou que no
momento faltam apenas pequenos
reparos a serem feitos em algumas
quadras poliesportivas, como
pintura e a instalação de chuveiros
nos vestiários, bem como a troca de
lâmpadas e outros acessórios.
"Nossa expectativa é de fazer uma

grande competição e de acolher da
melhor maneira possível os alunos
dos outros municípios", destacou o
gestor.
Quem promete fazer bonito
na competição são as equipes
femininas de handebol da Escola
Estadual União e Força de Cáceres.
As equipes, categorias A (de 15 a 17
anos) e B (12 a 14 anos), são
comandadas pelo professor Rafael
Costa Takaki que, neste ano, tentará
o tri-campeonato regional. Ele
destaca que o handebol é a principal
força de Cáceres, pois a modalidade
conquistou nos últimos anos uma
série de títulos regionais. Isso,
conforme Takaki, é resultado de
muito treino e investimento em
categorias de base. Há nove anos o
professor mantém, por conta
própria, um projeto de escolinha de
handebol que tem revelando grandes
talentos na modalidade.
Sobre a importância dos
jogos escolares Takaki ressaltou que
a competição ensina importantes
valores para os alunos, como o

respeito ao adversário e saber lidar
com derrotas. Ele também destacou
que os jogos possuem caráter social,
pois oportuniza que jovens carentes
conheçam outras cidades dentro e
fora de Mato Grosso. "Muitos
estudantes talvez não tivessem a
oportunidade de viajar, conhecer
novas culturas, se não fossem os
jogos escolares. Então, mais do que
uma competição, o evento é uma
grande ferramenta de aproximação
entre as cidades de Mato Grosso e
isso possibilita que os alunos façam
novas amizades", enfatizou o
professor Takaki.
O secretário Adjunto de
Esporte e Lazer (Sael-MT),
Leonardo de Oliveira, acrescentou
que a edição deste ano dos jogos
escolares traz novidades. Trata-se da
proposta pedagógica que vai unir a
prática do esporte com o conteúdo
passado em sala de aula. Essa
junção, conforme o gestor, será
possível por conta das atividades que
foram pensadas para envolver todos
os alunos nos jogos, e não apenas

FIM PRECOCE

Depois de quase dois anos fora do
futebol, REC pode não existir mais
Globo Esporte

C

om pouco mais de 10 anos de
história no futebol MatoGrossense, o Rondonópolis
Esporte Clube, ou REC como é mais
conhecido entre os torcedores não

entra em campo em uma partida
oficial com o time profissional desde
o estadual de 2014.
O clube que virou referência
na revelação de jogadores como o
Foto: Assessoria/FMF

Rondonópolis campeão da Copa Mato Grosso

aqueles que competem nas quadras.
Entre as ações pedagógicas, que
podem acontecer durante os jogos,
estão às feiras científicas e as
apresentações culturais de música e
dança.
Jogos Escolares - Os Jogos
Escolares da Juventude de Mato
Grosso serão realizados em 10
etapas regionais e três etapas
estaduais. A primeira regional ocorre

em Cáceres de 25 a 30 de abril. O
evento reúne cerca de 10 mil
estudantes (de 12 a 17 anos) que
competem em modalidades como o
atletismo, xadrez, ginástica rítmica,
basquete, handebol, futsal e vôlei.
Os jogos escolares são uma
realização da Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (SeducMT), em parceria com as cidades
sedes do evento.

atacante Valdívia do Internacional de
Porto Alegre, e a meia atacante Ana
Vitória do Corinthians/Audax,
desistiu de participar do MatoGrossense de 2015, e com isso, além
de uma multa no valor de 50 mil
reais, ficou impedido de jogar por
dois anos, com a condição ainda que
só poderia voltar na segunda divisão.
Mas, segundo o Presidente
do clube, Francisco Marino, há a
possibilidade de a camisa do Leão
não disputar mais competições, e
fechar as portas de vez. Tudo em
decorrência dos mesmos problemas
que fizeram o clube parar há dois
anos.
- São vários fatores que abrem essa
possibilidade, acordo entre os
sócios, estrutura financeira do clube,
a falta de parcerias, então existem as
duas possibilidades, se houver um
conjunto disso tudo a gente volta,
senão podemos não voltar mais.
Com o Rondonópolis, e o
Vila Aurora fora dos gramados, hoje
apenas o União Esporte Clube
representa a cidade de Rondonópolis
no futebol profissional.
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Um ótimo feriado e fim de
semana ao elegante casal
Gilmar Assunção e Gilda
Mendes Moreira Assunção.

By Rosane Michels

Desejamos plena recuperação ao nosso assinante e amigo de longas datas
Aloísio Costa Alves, proprietário da JBA , que passou por uma cirurgia de
vista.

Sua conquista vai impulsionar outras buscas e abrir
novos horizontes, sempre apontando para um futuro
muito luminoso. Parabéns ao mais novo biólogo da
cidade Alexandre Forgiarini Bastos. Na foto com a mãe
Daici, durante a solenidade de colação de grau.

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

A formatura é o marco inicial para um carreira
brilhante e o sucesso é daqueles que batalham, e
com toda certeza você é um dos merecedores
desse sucesso. Parabéns André Merotti pela
formatura em agronomia.

