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 A PRF de Cáceres iniciou a Operação "Mãe Preta"  com o objetivo 
principal de reduzir a violência no trânsito, para isso foi  intensificado a 
fiscalização com uso do radar para coibir o excesso de velocidades em 
alguns pontos definidos como locais mais críticos que ofereçam risco de 
acidentes. Página 03

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Operação Mãe Preta foi desencadeada
pela Polícia Rodoviária de Cáceres

 
Foto: PRF

Operação será realizada durante todo o ano de 2017

POLÍTICA

Governador recebe prefeitos e
anuncia ações para a região Oeste

Página 04

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse que 

trará algumas mudanças improtantes e 
positivas em sua vida social e nas 
amizades. Um contato com uma grande 
empresa pode começar a ser negociado 
e, em alguns meses, firmar um novo 
contrato.
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By Rosane Michels

Esotérico
A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompnahada de um eclipse, 
que  promete  mudanças  

positivas e concretizações em sua vida 
pessoal e profissional. O período, que 
dura alguns meses, pode trazer um novo 
amor e, para arianos comprometidos, 
mudanças positivas na relação.

a Lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompnahada de um eclipse, 

que promete mudanças positivas em sua 
vida doméstica e nas relações em 
família. A compra ou venda de um 
imóvel não está descartada e pode 
acontecer a qualquer momento. Você 
estará mais caseiro e unido aos seus.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e, 
acompanhada de um eclipse, 

promete algumas mudanças em sua vida 
social e nas amizades nos próximos 
meses. A comunicação pode ser o carro 
chefe de sua vida, com alguns acordos, 
negociações e contratos concretizando-
se.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse, 

indicando mudanças e concretizações 
materiais e financeiras nos próximos 
meses. Um novo contrato envolvendo o 
aumento de seus rendimentos pode ser 
firmado. A compra ou venda de um 
imóvel pode ser realizada.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse, 

indicando mudanças positivas e 
concretizações em sua vida pessoal e 
profissional. Sua força e determinação 
aumentam consideravelmente e bons 
acordos e negócios podem ser firmados.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo 
aspecto com Saturno e Urano 
e acompanhada de um 

eclipse, indicando mudanças positivas 
em sua vida emocional e maior contato 
com sentimentos do passado. Um novo 
projeto pode começar a ser planejado e 
colocado em prática nos próximos 
meses. Você estará mais interiorizado.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse, 

indicando mudanças positivas e 
concretização de projetos profissionais e 
na carreira. O período, que dura 
aproximadamente seis meses, pode 
trazer um convite para um novo 
emprego ou promoção.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse, 

que promete mudanças e concretização 
d e  p r o j e t o s  d e  m é d i o  p r a z o ,  
especialmente os que envolvem viagens 
e novos conhecimentos. O período, que 
dura seis meses, promete realizações, fé 
e otimismo.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno  e  Urano e  
acompanhada de um eclipse, 

prometendo mudanças importantes em 
seus negócios, especialmente se estiver 
envolvido com uma sociedade ou parceria 
financeira. Um projeto, envolvendo uma 
grande soma de dinheiro, pode ser 
aprovado.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Sa turno  e  Urano  e  
acompanhada de um eclipe 

movimentando  pos i t ivamente  e  
t r a n z e n d o  m u d a n ç a s  e m  s e u s  
relacionamentos pessoais e profissionais. 
O período, que dura aproximadamente 
seis meses, pode envolver um namoro ou 
uma sociedade comercial.

A lua entra na fase Cheia em 
Leão, chega em ótimo aspecto 
com Saturno e Urano e 
acompanhada de um eclipse 

indicando mudanças positivas e 
concretizações em seus projetos de 
trabalho e rotina. Sua saúde melhora 
consideravelmente. Um convite para 
um novo projeto ou emprego pode 
chegar.

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

Nossos flashs para as amigas Rany, Rosane, Adriana, Gisele, Jacqueline e Marisa. Recebidas pela anfitriã Adriana 
Merotti, curtiram um sábado de sol e descontração colocando o papo em dia. É isso aí, momentos como esses são 
simplesmente inesquecíveis. 

Hoje o dia é todo dela Eliane Batista que completa 
mais um ano de vida e comemora essa data com 
amigos e familiares. Parabéns muitas felicidades

Um ótimo final de semana é o que desejamos ao 
competente promotor Dr.Rinaldo Segundo, que 
desempenha um brilhante trabalho junto ao MPE.

Casal lindo de se ver por onde 
passa espalha a magia de 
amar, Taysllan Ivina e Wesley 
Ferreira. Felicidades sempre 
ao casal !!

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

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

Um bom dia regado de boas 
energias é dedicado à 
simpática Isabel Miranda , 
que atende a todos com muito 
carinho no Fórum de 
Cáceres.
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or  volta das 22h 44min., Pde quinta-feira,  em frente 
ao PPRF de Cáceres em 

a b o r d a g e m  d e  r o t i n a ,  
f i s c a l i z a r a m  o  v e í c u l o  
NISSAN/MARCH 10S de placas 
GHF 8108/SP., que era conduzido 
pelo senhor G. N. M.  de 41 anos, 
ao fazer uma consulta minuciosa 
no veículo verificaram que os 
itens de identificação estavam 
com indícios de adulteração.
 Porém a equipe da PRF o 
identificou sendo o veículo 
original, um Nissan/MARCH 
10S 2016/2017,  de placas PHP 
7356/MG com ocorrência de 
furto em 17/01/2017 em São 
Paulo/SP.
 Condutor e veículo foram  
encaminhados a Departamento de Polícia Civil de Cáceres, para providências que o caso requer.

ais de 220 quilos de Mentorpecentes, entre 
maconha e pasta base 

de cocaína, foram destruídos pela 
Polícia Judiciária Civil (PJC), na 
manhã desta sexta-feira (10.02), 
em Poconé. 
 A droga foi incinerada na 
fornalha de uma olaria a cerca de 
30 km da cidade.
 N o  t o t a l ,  f o r a m  
queimados 222 quilos de drogas, 

sendo 197 de maconha e 25 de 
pasta base de cocaína. A 
quantidade do entorpecente é 
r e s u l t a d o  d e  a p r e e n s õ e s  
realizadas entre os meses de 
outubro a dezembro de 2016, na 
região de Poconé. O delegado 
Olímpio da Cunha Fernandes 
J u n i o r  e x p l i c o u  q u e  o  
entorpecente foi incinerado com 
determinação da Justiça, e as 
apreensões resultaram em vários 

inquéritos policiais instaurados 
na Delegacia de Poconé. 
 “A quantidade de droga 
incinerada demonstra o empenho 
diário das forças de segurança, 
que não medem esforços para 
combater o narcotráfico na 
região”, destacou. Participaram 
da destruição, representantes da 
Polícia Judiciária Civil (PJC), 
Promotoria de Justiça, Vigilância 
Sanitária, e imprensa local.

POLÍCIA

PRF de Cáceres recupera veículo furtado em São Paulo
Assessoria PRF

Foto: PRF

a quinta-feira, dia 09,  por Nvolta das 18h 15min., a 
equipe PRF do posto de 

Poconé abordou a motocicleta 

Honda/Biz de placa QBY 
6968/MT, que seguia sentido 
Cuiabá/Cáceres. 
 N o  m o m e n t o  d a  
fiscalização era conduzida pelo 
senhor J. D. A. P.  de 26 anos,  que 
em entrevista demonstrou estar 
muito nervoso e contraditório a 
todo momento, levando aos 
policiais a fazer uma checagem 
mais minuciosa em outros 
identificadores do veículo, 
constatando que a placa original 
seria QBZ 5876/MT, com 
ocorrência de roubo no dia 
23/09/2016 em Cuiabá.
 Diante disso condutor e 
motocicleta foram encaminhados 
para a Depol Civil de Poconé.

NO FOGO

Polícia Civil incinera 222 quilos
de entorpecentes em Poconé

Assessoria PJC-MT

NO FLAGRA

Motocicleta Biz é recuperada pela PRF
Assessoria PRF

Foto: PRF

COTIDIANO
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meta é atender 100 prefeitos até o final 
de fevereiro. “É impossível fazer tudo 
nos primeiros dois anos de Governo. 
Estamos trabalhando firme para 
resolver os problemas, mas com 
empenho nós vamos entregar um 
Estado muito melhor”, disse.
 Na reunião, o secretário de 
Estado de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo Duarte, destacou que foram 
f e i t o s  7 1 8  q u i l ô m e t r o s  d e  
reconstrução de estradas e mais 712 
quilômetros de pavimentação nova. 
Ele citou a MT-248, entre Indiavaí a 
Figueirópolis D'Oeste, que foi 
reconstruída e será inaugurada em 
março deste ano, durante a Caravana 
da Transformação. Também passa por 
recuperação a MT-175, entre o Trevo 
do Cacho e Mirassol D'Oeste.
 Só no mês de janeiro deste 
ano, o Estado repassou R$ 2,4 milhões 
do Fundo de Transporte e Habitação 
(Fethab) aos municípios da região 
Oeste para manutenção de rodovias 
não pavimentadas e obras de 
p a v i m e n t a ç ã o  u r b a n a .  P a r a  
suplementar os valores para a 
manutenção das estradas, o Governo, 
por meio da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística (Sinfra), 
também repassou 500 mil litros de 
óleo diesel em 2015 e mais 800 mil 
litros no segundo ano de gestão.
 Segundo Marcelo Duarte, 
neste ano, a região Oeste deve receber 
mais de R$ 100 milhões. Entre as 
obras, consta a pavimentação de um 
trecho de 18 quilômetros da MT-343, 

 governador Pedro Taques Orecebeu, nesta quinta-feira 
(09.02), os prefeitos da região 

Oeste de Mato Grosso. 
 Além de 15 chefes dos 
Executivos Municipais, vereadores de 
22 cidades também estiveram no 
Palácio Paiaguás para tratar sobre os 
convênios dos municípios com o 
Estado, infraestrutura e questões 
ligadas à saúde. A reunião foi 
articulada pelo vice-líder do Governo 
na Assembleia Legislativa (ALMT), 

depu tado  es tadua l  Leonardo  
Albuquerque. A região Oeste recebe 
importantes investimentos do 
Governo do Estado, a exemplo da 
Z o n a  d e  P r o c e s s a m e n t o  d e  
Exportação (ZPE), em Cáceres, que 
está na fase final de licitação. Além 
disso, o governador Pedro Taques 
destacou que a gestão trabalha para 
destravar a economia da região com 
melhorias na infraestrutura.
 Taques  já  a tendeu 68 
prefeitos neste ano. Segundo ele, a 
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depois se comprometer com o 
município trazendo um retorno, nas 
politicas publicas do nosso município. 
A Unemat é fundamental para 
estruturar Cáceres.”
 “Estamos abertos para 
contribuir com o município, vamos 
sentar e discutir novas parcerias, esse 
termo de cooperação assinado hoje vai 
ser um sucesso, por que sentamos 
discutimos e planejamos juntos,” 
afirmou a Reitora Ana Maria Di 
Renzo.

 Prefeito de Cáceres Francis OMaris Cruz e a Reitora da 
(Unemat)  Univers idade  

Estadual de Mato Grosso Ana Maria 
Di Renzo assinaram, nesta sexta- feira, 
(10), no gabinete da Prefeitura, o 
termo de cooperação técnica com a 
Unemat, que tem como objetivo o 
intercambio educacional, técnico 
cient if ico e  cul tural ,  para o 
desenvolvimento da política urbana, 
com a reorganização e regularização 
territorial do município.
 Estiveram presentes na 
assinatura do termo, além do Prefeito e 
da Reitora, a Vice-Prefeita Eliene 
Liberato, os secretários do município 
Wilson Kishi, Arly Monteiro, Marli de 
Lima, Paulo Donizete, Suely Maria, 
Nelci Eliete, Cristiane Barbosa, da 
Unemat, acompanhando a Reitora, 
Marcelo Horn, Valter Danzer, Roberto 
Pinheiro e os Vereadores Elza Basto e 
Valter Zacarkim.
 Durante o ato surgiram várias 
propostas de alinhamento dos 
trabalhos com parcerias entre Unemat 
e Prefeitura, para contribuir com o 
desenvolvimento da cidade.
“Através desse convênio vamos ter a 
opor tunidade de  promover  a  
regularização fundiária do nosso 
município, temos muitos imóveis sem 
escritura e isso beneficiará as famílias 
dando segurança e também a chance 
de financiamentos.
 Aproveito o momento para 
pedir que a Unemat ofereça cursos de 
mestrado para os funcionários 
públicos municipais, na área da 
educação, saúde e gestão publica e que 
seja feito um projeto na área de 

educação, para melhorar o nosso Ideb 
– Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica. Agradeço a vocês da 
Unemat e estamos abertos a novas 
parcerias tudo o que puderem nos 
oferecer para ajudar Cáceres será 
muito bem vindo.” Concluiu o 
Prefeito Francis. A Vice- Prefeita 
Eliene Liberato comentou, “Que bom 
que podemos contar com a Unemat, os 
nossos profissionais possam se 
c a p a c i t a r  c o m  o  m e s t r a d o  
principalmente na área da educação e 

Thiago Andrade/Gcom-MT 

R$ 5,33 milhões. Segundo o gestor da 
saúde, se fosse feito na iniciativa 
privada, ao custo médio de R$ 7 mil 
(cada procedimento), o investimento 
seria de R$ 79,9 milhões.
 Nas questões envolvendo a 
Secretaria de Estado das Cidades 
(Secid-MT), o secretário da pasta, 
Wilson Santos, disse que a grande 
maioria pede pavimentação urbana. 
Contou que isso foi identificado pela 
pasta e, a pedido do governador Pedro 
Taques, foi iniciado um estudo junto à 
Sinfra para a realização de um 
programa de pavimentação.
 O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris, destacou a importância 
da interlocução com o Governo. 
Segundo ele, praticamente todas as 
demandas locais estão sendo 
atendidas pela atual gestão. Ele citou, 
por exemplo, o fato de a duplicação da 
Avenida Tancredo Neves, antes 
coordenada pela Secid, agora será 
tocada pela Sinfra. Enquanto isso, a 
Secid cuidará das questões de 
urbanização da via. Outra importante 
ação destacada por ele é quanto à ZPE 
de Cáceres, que está em fase final de 
licitação.
 O prefeito de São José dos 
Quatro Marcos, Ronaldo Floriano, 
por sua vez, agradeceu ao governador 
Pedro Taques por ter inserido a região 
S u d o e s t e  n a  C a r a v a n a  d a  
Transformação. Avaliou que a 
população da região precisa muito dos 
serviços que estarão disponíveis nos 
dias de realização da iniciativa.
 Interlocutor da reunião, o 
deputado Leonardo Albuquerque 
agradeceu ao governador Pedro 
Taques por receber os prefeitos. 
Lembrou que o encontro já é o 
segundo, porque chefe do Executivo 
Estadual recebeu os prefeitos eleitos e 
reeleitos. De acordo com ele, o 
Governo apresentou o andamento de 
cada pedido apresentado na reunião 
anterior.
 “ T r o u x e m o s  a q u i  o s  
secretários que os prefeitos mais 
tinham demandas para apresentar, 
junto com o governador. Foi 
demonstrado o que o Estado está 
fazendo e até mesmo um calendário 
com o início de obras e ações”, disse o 
parlamentar.

entre Cáceres e o distrito de Aparecida 
Bela. Além disso, está prevista a 
pavimentação da MT-388, em Sapezal 
e a pavimentação da MT-473, a 
Estrada do Matão. O Governo 
também vai fazer a reconstrução da 
MT-170, a Estrada do Caramujo, em 
45 quilômetros, onde as obras de 
limpeza já iniciaram.
 O secretário avalia que a 
reunião foi positiva e possibilitou a 
apresentação do que o Estado vai 
fazer na região. Para ele, os 
investimentos que a Sinfra deve 
realizar ainda neste ano representam 
uma transformação. “As cidades do 
Oeste mato-grossense são muito 
interligadas, muita gente trabalha em 
uma cidade, estuda em outra e mora 
em uma terceira cidade. Então, a 
infraestrutura é muito importante”, 
explicou Marcelo Duarte.
Caravana da Transformação - A 
região Oeste será sede da 5º edição da 
Caravana da Transformação. 
 O secretário de Estado de 
Governo, José Arlindo de Oliveira, 
que coordena a ação, já iniciou os 
trabalhos nos 14 municípios que serão 
atendidos nesta edição, que terá sede 
na cidade de São José dos Quatro 
Marcos. Segundo o secretário, entre 
os dias 07 e 17 de março a cidade 
receberá os serviços de saúde. Já os 
atendimentos de cidadania serão 
realizados nos dias 10 e 11 de março.
 Segundo Arlindo, a escolha 
de São José dos Quatro Marcos foi 
especial porque contempla uma 
grande região. Uma equipe da Casa 
Civil, coordenado pela secretária-
adjunta, Paola Reis, já percorre as 
localidades, divulgando a ação e 
preparando os secretários para a 
realização dos trabalhos. Arlindo 
pediu aos prefeitos que façam um 
alinhamento com os secretários 
municipais de Saúde para que haja um 
pré-cadastro com pessoas que 
tenham, preferencialmente, mais de 
55 anos. Além disso, o coordenador 
frisou a necessidade de os pacientes 
terem o Cartão SUS.
 Já o secretário de Estado de 
Saúde, João Batista Pereira da Silva, 
ressaltou que as 11.415 cirurgias 
feitas nas edições da Caravana da 
Transformação custaram ao Estado 
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Governador recebe prefeitos e
anuncia ações para a região Oeste

Reunião é resultado de articulação do vice-líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Leonardo Albuquerque

 
Foto: Assessoria

Dr. Leonardo articulou a reunião

 
Foto: Assessoria

Termo de Cooperação é assinado pela Prefeitura e Unemat

CONVÊNIO

Prefeitura e Unemat assinam termo de
cooperação para regularização fundiária
Assessoria
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aprendidos, 2 TCO's, 01 BOC, 
67 infrações com e sem 
abordagens, e ainda, foram 
registradas 78 imagens por 
excesso de velocidade com 2,6 
horas de operação do radar.
 A  o p e r a ç ã o  s e r á  
realizada durante todo ano de 
2017 ,  em para le lo  aos  
trabalhos já desenvolvidos no 
dia a dia da PRF, sob o 
c o m a n d o  d o  C h e f e  d a  
Delegacia e do Chefe do 
Núcleo  Operac ional  de  
Cáceres .
 A Operação iniciou no 
mês de fevereiro e o nome 
remete a malha asfáltica, onde 
a 3ª Delegacia e as Polícias 
Rodoviárias Federais estão 
presentes.

lém da fiscalização Ac o m  r a d a r e s ,  a  
o p e r a ç ã o  v i s a  

promover a educação para o 
trânsito mudando a postura de 
condutores no transporte de 
crianças de forma segura, bem 
como, o uso do cinto de 
segurança e do capacete de 
maneira correta, o uso do farol 
ligado em deslocamento 
durante o dia nas rodovias. 
C o i b i n d o  t a m b é m  a s  
ultrapassagens indevidas, o 
uso do telefone celular e a 
embriaguês ao volante entre 

outras infrações.
 A PRF tem como foco 
também o combate aos crimes 
de menor potencial ofensivo 
confeccionando o Termo 
C i r c u n s t a n c i a d o  d e  
Ocorrência (TCO) e o Boletim 
d e  O c o r r ê n c i a  
Circunstanciado (BOC) em 
casos que envolverem menores 
na direção de veículos e suas 
posturas .
 Nessa primeira etapa 
foram 84 veículos fiscalizados, 
98 pessoas fiscalizadas, 06 
crlv's recolhidos, 05 carros 

Cáceres,  convida as famílias a 
levarem as pessoas enfermas, 
p o i s  s e r á  u m  e v e n t o  
pentecostal baseado na cura,  
libertação e muitos milagres.  
 A Conferência teve 
início na noite de ontem, na 
sede da Igreja, sito Avenida 
Padre Cassemiro e segue até 
terça-feira dia 14.
 O culto acontece as 19h 
30 e  a entrada é gratuita.

 Ministério Voz da OVerdade realiza em 
Cáceres  a conferência 

Aviva.
 O evento contará com a 
participação da Pastor Djalma 
Furquim, do Paraná, que em 
suas pregações relata  seu 
testemunho em relação a fé e a 
cura na vida das pessoas. 
 O Pastor Jonathas 
Matos, que dirigi a Igreja em 

 A AAAC convida toda 
população para prestigiar e 
ajudar a causa e especialmente 
os moradores dos bairros São 
Luís, Santa Cruz, Jardim 
Paraíso e Empa (Jardim das 
Oliveiras).

a partir das 15 horas. A 
arrecadação será toda revertida 
para o pagamento de despesas 
com tratamentos médico 
veterinários dos animais 
resgatados das ruas pela 
Associação.

o próximo sábado, dia N11 de fevereiro, a 
Associação Ajuda aos 

Animais de Cáceres (AAAC) 

 A ação acontecerá no 
Sobrado Amarelo, a Rua 31 de 
Março, marginal da BR-070, 
ao lado do Posto Bandeirantes, 

promoverá mais um Bazar da 
Pechincha. Roupas, sapatos e 
acessórios a partir de cinquenta 
centavos.

PREÇO IRRESISTÍVEL

Hoje tem Bazar da Pechincha  da
AAAC na marginal da BR 070

Hemilia Maia

A AAAC convida toda população para prestigiar e ajudar a causa e especialmente os moradores dos bairros São Luís, Santa Cruz, Jardim Paraíso e Empa 

 
Foto: Divulgação

Bazar começa a partir das 15 horas

SEGURANÇA NO TRÂNSITO

Operação Mãe Preta foi desencadeada
pela Polícia Rodoviária de Cáceres

Redação c/ Assessoria
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Operação emprega fiscalização com radar

EVENTO RELIGIOSO

Igreja Voz da Verdade realiza a conferência
Aviva, com noite de cura, milagres e libertação
Da Redação

Foto: Divulgação

BOLAS PRETAS

Para o péssimo estado em que se encontra a nossa 
Rodoviária Intermunicipal, uma vergonha sem 
tamanho, verdadeiro descaso com quem passa vindo de 
outros Estados. Alem do tremendo mau cheiro de urina, 
falta de policiamento noturno, o local é invadido por 
cabras, dando a impressão de que Cáceres é uma 
currutela. Autoridades competentes vamos mostrar 
arregaçar as mangas e resolver essa situação. O pouco 
caso faz tempo ronda por ali.  

BOLAS BRANCAS

Para os empresários que alem de tudo que falta em 
Cáceres, ainda acredita no potencial de nossa cidade. A 
exemplo citamos o Grupo Juba;  Moveis Gazim e a 
Farmácia Ultrapopular entre outros, que para servir 
melhor esse povo sofrido vem abrindo em diversos 
pontos de Cáceres suas filiais. Parabéns por acreditar 
em nossa princesinha.

BOLAS PRETAS

Para o péssimo estado de conservação dos pontos de 
coletivos de nossa querida Cáceres. Alem de não 
termos coletivos para atender a população, a qualidade 
dos pontos é péssima. A exemplo citamos o da Praça da 
feira que esta com o teto caindo oferecendo risco a 
população, pois muitos utilizam para dar uma 
descansada desse sol tremendo que faz em nossa 
terrinha.  Seria muito bom que fosse verificado essa 
situação. Fica a Dica.

BOLAS BRANCAS

Para o concerto realizado na Rua Joaquim Murtinho, a 
via em vários pontos  toda esburacada e depois de 
termos citado em nossa coluna parte do problema foi 
resolvido. Uma pena que o serviço não  foi realizado  
na rua toda pois da curva da morte em diante o 
problema continua.

Jesus nos quer íntimos d'Ele
 
 “Trouxeram então um homem surdo, 
que falava com dificuldade, e pediram que 
Jesus lhe impusesse a mão”(Marcos 7,32).
Veja que esse homem é surdo, mas fala, e fala 
com dificuldade. A primeira coisa que ele 
quer é escutar, até porque, para alguém falar 
bem, precisa primeiro saber escutar bem. 
Quem não escuta bem também não fala bem.
 As deficiências que todos nós temos 
em falar, muitas vezes, é uma deficiência 
primeiro em saber escutar, pois só 
aprendemos a falar um dia, porque 
escutamos. A criança pequena, por exemplo, 
vai aprender a falar, porque vai escutando, e 
aquilo que ela escuta vai repetindo, repetindo 
e, daqui a pouco, ela fala.
 Queremos falar bem, mas não me 
refiro a saber falar “bem” a ponto de fazer 
bom discurso, ter a arte da oratória nem uma 
semântica mais correta, mas é falar o que 
convém, falar o que edifica. Nós não 
podemos, por exemplo, falar de Deus se não 
temos a capacidade de ouvi-Lo; não podemos 
falar das coisas de Deus se não nos 
dedicamos a escutar as coisas d'Ele; não 
vamos ser voz de Deus se não temos ouvidos 
também voltados para Ele.
 Não sei o que deixou esse homem da 
Palavra nessa dificuldade da surdez. O fato é 
que ele falava, escutava, mas, por alguma 
circunstância, ficou mesmo surdo. Ele 
precisava agora que Jesus fizesse algo por 
ele. Por isso, o Senhor, colocando os dedos 
nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva. A 
saliva que saiu da Sua língua, é com ela que 
Jesus tocou os ouvidos daquele homem. Que 
Beleza!
 Talvez você não tenha entendido a 
dimensão desse gesto de Jesus. Saliva é algo 
muito íntimo, é algo que é só seu, algo que 
está dentro de você, a sua saliva é intimidade. 
Jesus está tirando do Seu íntimo, daquilo que 
é mais profundo d'Ele, da Sua própria saliva, 
para tocar no ouvido daquele homem. É o 
toque de Jesus, a palavra de Cristo, 'Éfeta'. E 
o  Éfeta de Jesus quer dizer “abra os 
ouvidos”. Aquele ouvidos são tocados e eles 
se abrem. Primeiro, deixemos que a 
intimidade de Jesus entre em nós, e entremos 
na intimidade d'Ele. Não podemos ficar no 
superficial, no por cima, no ouvir falar de 
Jesus.
 Esse homem só não tinha ouvido falar 
de Jesus, mas, agora, ele podia tocar a 
intimidade do Senhor, porque a intimidade 
d'Ele cura. Busque ser uma pessoa íntima de 
Jesus, busque estar próximo d'Ele.
 A intimidade de Jesus é reservada 
para aqueles que buscam por Ele com toda a 
sinceridade e verdade de coração. Nós 
precisamos tocar na intimidade de Jesus, para 
que Ele toque em toda a nossa intimidade, 
intimidade escondida ou guardada, que 
precisa ser curada, transformada, renovada; e 
a presença de Jesus toca em toda a nossa 
intimidade, vai abrindo em nós o que está 
fechado, o que está escondido, o que está nos 
tornando surdos para não ouvirmos a voz de 
Deus. Ele quer nos dizer 'Éfeta'abra a mente, 
abra o coração e os ouvidos.
 O toque íntimo de Jesus, quando toca 
nossos ouvidos, toca também nosso coração, 
e nós nos abrimos para a graça. Foi isso, 
então, que aconteceu com esse homem, 
porque ele foi tocado, foi curado, renovado 
pela intimidade de Jesus. Que nós sejamos 
tocados por essa mesma intimidade, para que 
todo o nosso ser seja renovado pela presença 
do Senhor.
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova.
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A educação tem tentado resolver os 
problemas do século XXI utilizando 
conceitos do século XX. E isso 
simplesmente não funciona nem vai 
funcionar. O problema: o planejamento da 
aula. Como Einstein sugere, a solução é 
adotar uma nova consciência. A educação 
precisa de uma nova perspectiva, de um 
novo olhar,  de uma mudança de paradigma.
 À medida que entramos no novo 
milênio, uma série de fatores está 
convergindo para fazer o atual trabalho dos 
professores parecer impossível. Estamos 
preocupados somente com resultados. Um 
exemplo é a prova do IDEB.  Obter notas 
mais altas é uma visão estreita do processo 
educacional. Nós precisamos desenvolver 
os alunos em diferentes aspectos. Nossa 
força de trabalho tornou-se mais global e 
interdependente, por isso queremos que os 
alunos saibam trabalhar em equipe e 
desenvolvam habilidades sociais. 
 A tecnologia está se expandindo em 
um ritmo vertiginoso. Nossa estrutura 
social está em constante mudança e a carga 
de ensino de habilidades sociais e 
emocionais recai cada vez mais sobre os 
professores. Enfrentamos demandas para 
entregar um currículo cada vez mais 
aprimorado e, ao mesmo tempo, encaramos 
situações de sala de aula a cada dia mais 
difíceis. Existe uma diversidade crescente 
entre os níveis de desempenho dos alunos 
de alta e baixa renda e entre estudantes de 
minorias sociais.
 Nós podemos atender a todos esses 
desafios no ensino, mas não se valendo de 
um conceito do século XX. A tarefa dos 
educadores do século passado era 
relativamente simples. Para ter êxito, o 
aluno precisava das mesmas habilidades e 
conhecimentos que seus pais e avós tinham 
sobre leitura, escrita e aritmética. E, para 
fornecer esses conhecimentos, o professor 
podia confiar em estratégias instrucionais 
aceitas por décadas – palestra com lousa e 
g i z ,  r e p e t i ç ã o  e  m e m o r i z a ç ã o  
contextualizada. O aluno não tinha 
conhecimentos e habilidades suficientes; o 
trabalho do professor era ficar em pé à 
frente da sala e transmitir o conteúdo. 
 O mundo mudou. Como resultado 
das transformações econômicas e sociais, 
essa visão do século XX da educação 
caducou. Um professor já não pode prever 
com confiança os tipos de conhecimentos e 
competências de seus alunos trabalhados ao 
longo da vida. A transmissão de valores 
tradicionais já não é mais garantida. Os pais 
precisam trabalhar fora, então as crianças 
não adquirem virtudes de caráter e 
habilidades sociais em casa. Para a criança e 
o jovem, ter dois responsáveis já não é mais 
garantido.
 O lar monoparental é cada vez mais 
comum. Os pais têm menos contato com os 
filhos; então a ajuda com a lição de casa, o 
ensinamento das diferenças entre certo e 
errado é mais difícil. Os professores passam 
a enfrentar alunos menos socializados, 
indisciplinados e desmotivados.
 Com as mudanças do século XXI, 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

os educadores enfrentam um cenário 
radicalmente diferente de desafios. Hoje, 
temos que preparar os alunos para trabalhar 
e viver em um mundo que só podemos 
imaginar vagamente. A maioria dos 
estudantes que entra no jardim de infância 
hoje provavelmente atuará no futuro em 
categorias de trabalho ainda não criadas.
 Quando entramos neste século, os 
educadores responderam ao desafio 
estimulando habilidades de raciocínio ao 
invés de memorização; o processo sobre o 
conteúdo; e outras formas de preencher o 
vazio da socialização, incluindo o 
desenvolvimento de habilidades sociais, 
virtudes de caráter, inteligência emocional e 
de liderança.  A interdependência no local 
de trabalho levou os empregadores a exigir 
das escolas que preparassem os alunos com 
habilidades para o trabalho em equipe, 
ajudando a alimentar o movimento de 
Aprendizagem Cooperativa. Habilidades 
de diversidade e a capacidade de trabalhar 
bem com os outros a partir de diferentes 
origens são componentes essenciais para o 
sucesso da educação nos dias de hoje.
 Mas como podemos cumprir a 
crescente carga no currículo acadêmico e 
não acadêmico e, ao mesmo tempo, 
oferecer estratégias de ensino mais 
complexas e exigentes? A resposta: 
Estruturas da Aprendizagem Sistêmica. O 
que são essas estruturas? Simplificando, 
são estratégias instrucionais. Elas 
descrevem como os alunos estão 
interagindo com o professor, com o 
conteúdo e uns com os outros, permitindo 
aos professores atender simultaneamente às 
demandas atuais. Como exemplo, o 
professor faz uma pergunta, os alunos 
conversam em pares e se revezam para dar a 
resposta. Utilizar a Estrutura Dupla 
Dinâmica ensina os alunos a se revezar e a 
cooperar, adquirindo habilidades sociais 
básicas. Todos os alunos participam e não 
somente os alunos de alto desempenho. 
Todo estudante presente na sala 
compartilha suas respostas várias vezes, 
permitindo maior engajamento, interação e 
retenção de conteúdo.
 Ao ensinar o mesmo currículo com 
as Estruturas da Aprendizagem Sistêmica, o 
professor entrega um currículo integrado 
muito mais rico do que a abordagem 
tradicional permite. Toda a estrutura 
oferece um currículo integrado e o uso 
inteligente dessa abordagem permite 
desenvolver virtudes de caráter, engajar e 
desenvolver as inteligências múltiplas e 
habilidades para o trabalho em equipe, além 
de habilidades sociais e de liderança.
Spencer Kagan é consultor da Planneta 
( ) ;  w w w. p l a n e t a e d u c a c a o . c o m . b r
pesquisador renomado internacionalmente, 
autor de mais de cem livros e artigos 
científicos nos campos de aprendizagem 
cooperativa, inteligências múltiplas, 
disciplina e interação na sala de aula. Atuou 
como psicólogo clínico e professor de 
psicologia e educação na Universidade da 
Califórnia (EUA). Suas estratégias de 
instrução são utilizadas em diversos países.
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Entremos na intimidade de Jesus
Mudança de paradigma:

os desafios da educação do século XXI
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 empate em casa diante 

Odo Mixto na última 
quarta-feira, foi a gota 

d'água na relação entre Adilson 
Baiano e o Cacerense. O 
treinador que comandou o time 
do estadual do ano passado, foi 
mantido em 2017, mas sem 
vencer nos 3 primeiros jogos do 
estadual, o treinador pediu para 
sair.
 - Chegou à um ponto que 
a relação do Adilson aqui ficou 
insustentável, houve um desgaste 
entre ele e a torcida, os torcedores 
estavam pegando demais no pé 
dele. Pela diretoria, o Adilson 
ficava, mas a decisão final foi 
dele, ele achou melhor assim, e a 
gente teve que respeitar. disse 
Raimundo Elias, supervisor de 

futebol do Cacerense.
 Segundo Raimundo, além 
desse desgaste natural entre 
treinador e torcida, Adilson 
também não estava gostando da 
forma como a imprensa local de 
Cáceres estava tratando o seu 
trabalho. O supervisor de futebol 
do clube disse que ouviu o 
treinador se queixar algumas 
vezes da forma pesada com que 
esses veículos de imprensa 
condenava a forma de Adilson 
trabalhar.
 Além de Adilson, o clube 
também teve uma baixa no elenco 
de jogadores.  O atacante 
Anderson, foi dispensado, antes 
mesmo de estrear com a camisa 
do Cacerense. E essa lista pode 
aumentar até o fim de semana 

segundo Raimundo, que disse ao 
GloboEsporte.com que mais 
alguns jogadores devem deixar o 
clube.
 O substituto de Adilson 
Baiano deve ser anunciado ainda 
hoje (  sexta-feira )  pelo 
Cacerense, que também busca 
alguns reforços para tentar tirar o 
time da lanterna do grupo A, com 
apenas 1 ponto. 
 O próximo compromisso 
do Cacerense pelo estadual, será 
no domingo, 12 de fevereiro, às 
18h no estádio Geraldão, contra o 
Operário VG.
 Pela diretoria, o Adilson 
ficava, um dia antes do jogo 
contra o Mixto, ouviu muita coisa 
da imprensa local que não 
agradou. Anderson, atacante, 

nem chegou a jogar, preparador 
físico Moisés foram liberados 

também, e a lista pode aumentar 
até o fim de semanaepois da classificação à Dsegunda fase da Copa do 

Brasil, com a vitória 
sobre o Rondoniense por 2 a 0, 
quarta-feira em Porto Velho, o 
D o u r a d o  t r a ç a  a g o r a  o  
planejamento para enfrentar a 
Ponte Preta pela competição 
nacional. 
 A C B F  a i n d a  n ã o  

confirmou a data da partida, 
marcara para o estádio Moisés 
Lucarelli, em Campinas. Os dias 
previstos na tabela são 22/02 ou 
01/03.
 D i f e r e n t e m e n t e  d a  
primeira fase, quando o time 
visitante tem a vantagem do 
empate, desta vez o Dourado terá 
que vencer para chegar à uma 

inédita terceira fase para o clube. 
Empate e a decisão vai para as 
penalidades máximas. 
 - Estão na Série A do 
Brasileiro, considerado time 
grande, tem uma realidade 
totalmente diferente do que 
encontramos nesta estreia, mas 
temos que pensar em fazer um 
grande trabalho, principalmente 
com esse caminho e direção que 
os jogadores estão tendo - disse o 
treinador Roberto Fonseca. 
 Em 2016, o Dourado 
acabou eliminado na primeira 
fase da competição para o 
Juazeirense-BA, nos pênaltis. 
Antes, em 2015, caiu para o 
Vasco na segunda fase. Em 2014, 
o time também deixou o torneio 
na segunda fase com a derrota 
para o Internacional. 
 Pelo Campeonato Mato-
Grossense, o Dourado folga nesta 
rodada de final de semana e volta 
a campo na quarta-feira, contra o 
Araguaia, às 20h30, na Arena 
Pantanal. O time lidera o Grupo B 
com seis pontos em dois jogos. 

Globo Esporte

Ainda sem data, Cuiabá pega a Ponte 
Preta em Campinas na Copa do Brasil

DOURADO

Roberto Fonseca, Cuiabá  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

Depois de duas derrotas e um empate, o técnico Adilson Baiano pede para deixar o comando do Cacerense, e diretoria deve definir ainda hoje o novo treinador

Adilson Baiano não resiste aos maus 
resultados e deixa o Cacerense

Adilson Baiano, treinador do Cacerense  

Foto: Christian Guimarães
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