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By Rosane Michels

Marte em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro marcando um 
p e r í o d o  d e  m u d a n ç a s  
positivas em projetos que 
envolvem seu trabalho e 
carreira. Você estará mais 

dinâmico e determinado a alcançar 
objetivos na carreira. Um projeto ou 
promoção pode ser aprovado. 

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período em que você 
estará mais voltado para 
projetos que envolvem 

viagens, publicações e contato com 
pessoas estrangeiras. Se estiver envolvido 
com passaportes, estudos fora do país, o 
processo dará um passo à frente.

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de maior 
envolvimento com emoções 
mais profundas. Você estará 

reflexivo e em busca de novas estratégias 
para ganhar mais dinheiro, especialmente 
se estiver envolvido com parcerias 
financeiras. Sensualidade à flor da pele.

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de intensa 
atividade social e nos 

r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais. Você pode ser convidado 
para fazer parte de uma sociedade ou 
parceria comercial. Tome cuidado com a 
agressividade em seu entorno.

Marte em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro marcando um 
p e r í o d o  i n t e n s o ,  
especialmente no trabalho. A 
rotina tende a ser mais 

cansativa, com muitos desafios e metas para 
alcançar. Mas sua determinação ajuda 
imensamente e alguns passos serão dados 
nesse período, que dura algumas semanas.

Marte em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro marcando um 
p e r í o d o  d e  m u d a n ç a s  
importantes e positivas em 
seu mundo emocional. O 

período pede cuidados com a saúde do 
corpo e das emoções, pois seu campo de 
energias está mais aberto e receptivo. Evite 
pessoas e ambientes tóxicos.

Marte em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro marcando um 
p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento em atividades 
domésticas, que podem 

promover um avanço nos relacionamentos 
familiares. Uma negociação, envolvendo a 
compra ou venda de um imóvel pode 
começar.

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de intensa 
at ividade social ,  com 
aproximação de pessoas 

interessantes ao seu crescimento. Bons 
contatos, pessoais e comerciais podem ser 
feitos nas próximas semanas. Um contrato 
pode ser firmado.

Marte em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de mudanças 
positivas em sua vida, 

especialmente em situações que 
envolvem novas atividades. Você estará 
mais assertivo e dinâmico, mais voltado 
para o cumprimento de metas e 
objetivos. 

Marte em Capricórnio recebe 
um ótimo aspecto de Urano 
em Touro marcando um 
p e r í o d o  d e  m u d a n ç a s  
positivas na vida social e 
possibilidade de novos 

contatos comerciais. É possível que você 
seja convidado a gerenciar um projeto em 
equipe. Um novo contrato pode ser firmado 
com uma grande empresa.

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de movimento 
intenso na vida social e em 
processos que envolvem sua 

auto imagem e auto estima. Você estará 
disposto a deixar para trás, sentimentos de 
menos valia. Uma paixão inesperada pode 
pegá-lo desprevenido.

Marte em Capricórnio 
recebe um ótimo aspecto de 
Urano em Touro marcando 
um período de atividades 
que envolvem as finanças. 

Você estará determinado a aumentar seus 
rendimentos e criará novas estratégias 
para alcançar seus objetivos. O período 
pede comedimento nos gastos. 

HORÓSCOPO********** **********

O aniversário é aquela data que muitos 
esperam o ano todo por ela, por ser o dia 
ideal para reunir todas as pessoas que 
amamos e celebrar por algo tão incrível 
que é a vida! E quem festejou mais uma 
primavera, foi a querida Maira Cristina 
Mauriz Pinheiro, que recebeu o carinho 
especial do maridão, filho e amigos. Que 
Deus lhe presenteie com um ano 
recheado de alegrias e vitórias. 

No rol dos aniversariantes registramos 
Claudionor Duarte recebendo os 
parabéns e abraços da família e amigos. 
Todos os grandes desejos começam no 
coração. E de coração eu te desejo: Feliz 
Aniversário!

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

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

Vivas a aniversariante 
Maria das Graças da 
Silva Vidal. Que Deus, 
em sua infinita bondade, 
lhe dê tudo de bom que 
você merece. Que você 
tenha muita alegria, paz, 
saúde e felicidade. Que 
este dia de festa e 
comemoração  se ja  
repleto de diversão e 
alegria, assim como os 
dias que virão. Feliz 
Aniversário! Na foto 
com o esposo Eliseu.

Em tempo parabenizamos o vereador Claudio Henrique 
Donatoni que comemorou a passagem do seu aniversario ao 
lado da esposa Allini Zuchini, amigos e familiares. Felicidades 
Claudio e muitos anos de vida repletos de paz,  saúde e 
sucessos.

*******************************
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e dois na estreia diante do 
Araguaia. Em seu favor na 
disputa, pesa o fato de o galo ter 
um jogo a menos e de poder 
igualar, ou passar, Robinson já no 
sábado, quando o Sinop enfrenta 
o União, em Rondonópolis, no 
jogo atrasado da 4ª rodada.

Os dois são seguidos de 
perto por outro atacante do 
Cuiabá, Arthur Caculé, que 
também tem ótimo início de 
temporada e já anotou quatro 
vezes para o Dourado, ajudando o 
clube a ter o melhor ataque do 
campeonato, com 14 gols.

Os dois atletas do Cuiabá 
só voltam a campo no dia 1º de 
março, quando enfrentam o 
Poconé, fora de casa, e terão nova 
chance de  br igarem pela  
artilharia.

 atacante Maxwell, que Ochegou este ano ao 
Cuiabá, é a sensação do 

Dourado neste começo de 
temporada. Em seis partidas 
disputadas, ele já marcou seis 
gols e trabalha para manter a 
média de um gol por partida. Na 
goleada de 5 a 0 que o auriverde 
aplicou no Araguaia, domingo 
passado, ele anotou duas vezes e, 
mesmo com dois gols do atacante 
Robinson, do Sinop, Maxwell 
manteve-se isolado na artilharia 
do Campeonato Mato-grossense.

O atacante do Galo 
também marcou duas vezes na 
vitória do Sinop por 3 a 1 diante 
do Mixto, no Gigante do Norte. 
Robinson foi a cinco gols no 
acumulado, já que tinha anotado 
um na derrota para o Dom Bosco 

 árbitro Luiz Paulo de OMoura Pinheiro, da 
Confederação Brasileira 

de Futebol (CBF), relatou em 
súmula que houve atraso de 40 
minutos para o início da partida 
entre Sinop e Mixto, no último 
domingo, no estádio Gigante do 

Norte. 
 O  d o c u m e n t o  f o i  
divulgado pela Federação Mato-
grossense de Futebol (FMF).

De acordo com Pinheiro, 
inicialmente houve atraso de 17 
minutos para a chegada do 
policiamento e 40 para a chegada 

da  ambulância  com 
médicos. A partida que estava 
marcada para às 17h, só começou 
às 17h40.

A FMF confirmou, ao Só 
Notícias, que a súmula será 
julgada pelo pleno do Tribunal de 
Justiça Desportiva (TJD) e que irá 
aguardar o veredito, sobre uma 
possível punição ao Galo do 
Norte. Não há previsão de quando 
a análise será finalizada.

No domingo, logo depois 
do jogo, o presidente do Sinop, 
Agnaldo Turra, disse que já 
aguardava alguma “sanção”. 
“Claro que com um atraso desses, 
com certeza o Sinop sofrerá 
alguma punição, porque eu sei 
que acontece”.

Turra ainda justificou que 
“nós  mandamos  o  of íc io  
cor re tamente  ( so l ic i tando 
ambulânc ia ) ,  conforme é  
determinado, mas acontece. 

As vezes um funcionário 
esquece de passar para o 
secretário, enfim, deu tudo certo e 
a i n d a  c h e g o u  a  t e m p o ” ,  

MATO-GROSSENSE

Com 6 gols atacante do Cuiabá mantém-se na
artilharia do Estadual, Robinson vem logo atrás
Marco Stamm/SN

Maxwell manteve-se isolado na artilharia do Campeonato Mato-grossense

Maxwell é a sensação do Dourado  

 Foto: Assessoria

SANÇÃO

Sinop poderá sofrer punição por atraso
 de 40 minutos no jogo contra o Mixto

Sinop aguarda decisão do TJD    

Foto: Assessoria

Luan Cordeiro/SN
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VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

dará a preparação do plano. 
“Tivemos uma reunião de instalação. 
Agora vamos ter reuniões setorizadas 
para a tratat iva de assuntos 
específicos. Apesar de termos a 
eleição para um cargo, ela abrange o 
Estado todo, de modo que a logística 
do GGI é a mesma, o custo é o mesmo, 
a distribuição de urnas é a mesma.

Então precisamos do apoio de 
todos. O GGI funciona há cinco 
eleições e sempre com sucesso. A 
repetição de ações e posterior 
aprimoramento tem trazido um 
resultado exitoso”.
D a d o s  a p r e s e n t a d o s :  -  O  
coordenador do GGI apresentou aos 
presentes dados importantes - 
referentes ao pleito de 2018, e que irão 
subsidiar a elaboração do plano de 
segurança e logística para a eleição 
suplementar.

Mato Grosso possui hoje 
pouco mais de 2,1 milhões de eleitores 
a p r o x i m a d a m e n t e .  S ã o  1 4 1  
municípios, 101 locais de difícil 
acesso, 57 zonas eleitores, 1479 locais 
de votação, mais de 7 mil seções 
eleitorais e 40 locais de votação em 
áreas indígenas.

“Para termos uma noção de 
tão grandiosa é nossa atividade, basta 

ver o número de pessoas 
envolvidas no processo: são mais de 
30 mil mesários, 128 mesários das 
mesas de justificativa, 313 membros 
de juntas, 2.700 auxiliares de 
transportes, 1500 administradores de 
prédio, 248 técnicos de urna e de 
satélite. 

Além dos policiais militares, 
civis, federais, rodoviários federais, 
bombeiros, militares do exercício, 
agentes de trânsito e guardas 
municipais. Por parte da Justiça 
Eleitoral há 114 entre juízes e 
promotores eleitorais, 274 servidores 
e f e t i v o s ,  2 0 6  r e q u i s i t a d o s ,  
terceirizados e estagiários. Também 
utilizamos 387 carros, 27 barcos, 10 
aeronaves, 3 micro-ônibus e vans e 4 
caminhões”, ressaltou o coordenador 
do GGI.
 Por fim, Lídio destacou que 
a extensão territorial de Mato Grosso 
exige de todos uma atenção 
diferenciada. “Todos nós sabemos 
que temos um território complexo 
formado por 3 ecossistemas, sem 
falar a região do Araguaia, que 
demanda uma atenção especial, 
pantanal, serrado e Amazônia legal e 
cada área dessa demanda de todos 
nós, aqui presentes, uma atuação 

 Gabinete de Gestão Integrada O(GGI) se reuniu no Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 

Grosso para iniciar as tratativas de 
elaboração do plano de segurança e 
logística para a eleição suplementar 
para um cargo de senador e suplentes, 
que ocorrerá no dia 26 de abril. O 
plano tem como objetivo garantir que 
todo processo eleitoral (votação, 
apuração e totalização de resultados) 
transcorra de forma segura e eficiente.

O Gabinete de Gestão 
Integrada das Eleições é coordenado 
pelo juiz auxiliar da presidência do 
TRE-MT, Lídio Modesto da Silva 
Filho, e formado por representantes 
do Exército, Polícia Rodoviária 
Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, Marinha, 
Secretaria Municipal de Trânsito de 
Cuiabá, Guardas Municipais, além de 
empresas fornecedoras de energia 
elétrica e água na Capital. Na reunião 
es t iveram presen tes  t ambém 
representantes da Fundação Nacional 
do Índio (Funai) e de operadoras 
telefônicas.

Presente na reunião, o 
presidente do TRE, desembargador 
Gi lber to  Gira ldel l i  fa lou da  
importância de haver a integração 

entre os órgãos para a 
realização de uma eleição em um 
Estado com a extensão territorial de 
Mato Grosso.

“ E v i d e n t e m e n t e  q u e  
ninguém faz uma eleição sozinho. O 
TRE apenas organiza os aspectos 
administrativos e eleitorais. É 
primordial contarmos com essas 
forças para que consigamos chegar a 
um resultado positivo e que a vontade 
do ele i tor  se ja  respei tada e  
manifestada. Agradeço o apoio das 

sempre se fizeram presente. 
Há uma gama de questões a 

serem tomadas para que esse pleito se 
desenvolva da melhor maneira 
possível. Por isso vamos nos reunir 
periodicamente para anteceder e 
prever possibilidades, ouvir, dialogar 
e já ir tomando as providências 
necessárias para garantir que esse 
pleito se desenvolva da melhor 
maneira possível”. Lídio modesto 
apresentou aos participantes da 
reunião um cronograma de como se 

om o propósito de fomentar o Cuso da tecnologia Integração 
Lavoura-Pecuária-Floresta 

(ILPF) como alternativa sustentável 
para produção agropecuária, a Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária, 
Embrapa Agrossilvipastori l  em 
conjunto com o Instituto Federal de 
Mato Grosso, IFMT Campus Cáceres-
Prof. Olegário Baldo e o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso, Senar-MT promoveu, na 
última semana em Cáceres-MT, o sexto 
módulo da Capacitação Continuada para 
agentes multiplicadores da temática 
Sistemas de Integração Lavoura-
Pecuária-Floresta e o 5º Dia de Campo 
da Integração Lavoura-Pecuária-
Floresta e Agricultura de Baixa Emissão 
de Carbono no Bioma Pantanal 
Matogrossense. 

As atividades, encerradas nesta 
sexta-feira (13.02) com o circuito de 
e s t a ç õ e s  t é c n i c a s  n o  C a m p o  
Experimental do IFMT – Campus de 
Cáceres  envolveram  mais  de  400  
pessoas, entre  estudantes,  docentes, 
pesquisadores, produtores rurais e 
profissionais de assistência técnica e 
extensão rural.

Organizado em etapas teórico-
prática, o módulo de capacitação para 
técnicos em ILPF foi iniciado na quinta-
feira (12.02) para público de 200 
pessoas, como formação continuada de 
produtores rurais, estudantes em finais 
de cursos da área de agrárias e 

profissionais de assistência 
técnica e extensão rural. "O objetivo é 
capacitar agentes multiplicadores e, 
entre essas pessoas, os alunos que estão 
terminando os cursos em áreas relativas 
ao tema ILPF são considerados agentes 
multiplicadores, eles estão saindo da 
u n i v e r s i d a d e ,  v ã o  a p l i c a r  o s  
conhecimentos no campo", explica um 
dos coordenadores do evento, o 
pesquisador da Embrapa, Flávio Jesus 
Wruck.

Entre os exemplos de sucesso 
do programa de treinamento de ILPF, a 
Engenheira Florestal Camila Souza da 
Silva, egressa do IFMT Cáceres do 
Curso de Bacharelado em Engenharia 
Florestal e do curso Técnico em 
Floresta, participa da Capacitação 
Continuada desde o primeiro módulo 
em 2012. Na edição 2020, ela foi 
ministrante do curso e socializou 
resultados de pesquisa como mestra em 
Ambiente e Sistemas de Produção 
Agrícola. Camila abordou a importância 
d a  i n t e g r a ç ã o  I L P F  p a r a  a  
sustentabilidade da produção com foco 
para microclima e conforto térmico 
animal proporcionado pelo componente 
florestal no sistema.

Além de temáticas como 
implantação e manejo de pastagens, a 
construção de perfis de solo sobre 
consórcio de plantas, e a experiência 
pioneira de integração ILPF com Teca 
no Estado de Mato Grosso, o curso 
abordou a gestão na propriedade rural. 

Com base no modelo de 
Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) 
do Senar, o tema foi ministrado pelo 
coordenador de Projetos Técnicos, 
gerente de Educação Formal e 
Assistência Técnica e coordenador de 
ATeG do Senar MT, Armando Urenha.
Dia de Campo - Aberto a profissionais, 
acadêmicos, produtores e demais 
pessoas interessadas em conhecer o 
sistema ILPF, o 5º Dia de Campo, 
possibilitou aos participantes a inserção 
em quatro estações técnicas como a de 
Implantação e Manejo de Pastagens em 
Sistemas Integrados apresentada pelo 
representante da empresa de sementes 
de pastagens, Germipasto, Marcelo 
Costa. 

Na estação 2, o pesquisador da 
Embrapa Agrossilvipastoril, Flávio 
Jesus Wruck, realizou exposição sobre 
consórcios de forrageiras na construção 
do perfil do solo, e a responsável técnica 
pelo Laboratório Solos e Plantas de 
Sorriso-MT, Elisângela Ferrari, abordou 
a importância da análise microbiológica 
para qualidade do solo'. Na sequência, a 
estação 3, trouxe resultados de pesquisa 
realizada pela Engenheira Florestal, 
Camila Souza da Silva com foco para o 
conforto térmico de animais em 
sistemas de ILPF. 

O circuito das estações contou 
ainda com a socialização da experiência 
pioneira em Mato Grosso de ILPF com 
Teca desenvolvida na Fazenda e Haras 
Terra Boa. A experiência foi apresentada 

pelo diretor da Fazenda, 
Gilberto Rogério Perin Schaidhauer.

As estações contaram com o 
suporte e a assessoria técnica dos 
professores do IFMT Cáceres, Milson 
Evaldo Serafim, Roney Mendes de 
Arruda, Gláucia Alves e Silva, Juberto 
Babilônia de Sousa, Arthur Guilherme 
Schirmbeck Chaves, José Renato 
Maurício da Rocha e Paulo Ribeiro de 
Barros. Entre as representações 
institucionais, participaram do Dia de 

Campo, o dirigente regional do 
Senar-MT, Eyde Carlos Teixeira; o 
d i r e t o r  r e g i o n a l  d a  E m p r e s a  
Matogrossense de Pesquisa Assistência 
e Extensão Rural, Empaer de Cáceres, 
José Antonio Gonçalves; o presidente do 
Sindicato Rural de Cáceres, Jeremias 
Leite e a diretora político-pedagógico e 
financeiro do Campus Jane Vanini, da 
Universidade do Estado de Mato 
Grosso, Unemat, Zulema Netto 
Figueiredo.

SEGURANÇA E LOGÍSTICA

GGI inicia elaboração do plano de segurança
e logística para a eleição suplementar/Senado

O plano tem como objetivo garantir que todo processo eleitoral: votação, apuração e totalização de resultados, transcorra de forma segura e eficiente

Assessoria

Reunião definiu plano de ação para as eleições     

PARCERIA

Embrapa, Senar e IFMT: Eventos difundem tecnologia
 de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta em Cáceres

Assessoria

Palestras e Dia de Campo  

Foto: Divulgação

Foto: Daiana Dias
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Nacional de Imunização 
está inserida nas prioridades de 
a tuação  es tabe lec idas  no  
Planejamento Estratégico do 
MPMT.

O coordenador do Centro 
de Apoio Operacional (CAO) da 
Cidadania, promotor de Justiça 
Alexandre de Matos Guedes, 
ressalta que a orientação 
repassada aos promotores de 
Justiça é para que seja instaurado 
inquérito específico, já que o 
sarampo é uma doença altamente 
contagiosa e potencialmente 
letal, especialmente às crianças.

“A cobertura mínima 
adequada é de 95% segundo a 
Organização Panamericana de 
S a ú d e .  E s t e  í n d i c e  é  
perfeitamente factível, na medida 
em que existem municípios que 
cumpriram tal cobertura com 
larga folga”, ressaltou.

Entre os 20 municípios 
com os piores índices de 
atendimento, o percentual varia 
de 33,74 a 71,08%, quando a 
cobertura mínima adequada é de 
95%.  Em contrapartida, os 
municípios que apresentam 
cobertura vacinal mais efetiva 
apontam índices que variam de 
119,14 a 188,02%. 

Entre os cinco primeiros 
colocados estão Lucas do Rio 
Verde, Reserva do Cabaçal, Nova 
Lacerda, São José do Xingu e 
Novo São Joaquim.

e acordo com os  dados Dv e i c u l a d o s  p e l a  
Secretaria de Estado de 

Saúde, 20 municípios apresentam 
baixa cobertura vacinal da 
tríplice viral, são eles: Nova 
Maringá, Ipiranga do Norte, 
Novo Santo Antônio, Jauru, 
Nortelândia, Campinápolis, 
General Carneiro, Poxoréo, Nova 
Nazaré, Nova Monte Verde, 
Peixoto de Azevedo, Barra do 

Garças, Acorizal, Rondonópolis, 
Pedra Preta, Luciara, Várzea 
Grande, Tesouro, Chapada dos 
Guimarães e Santo Antônio do 
Leverger.

N e s s e  c e n á r i o ,  
Promotores de Justiça que atuam 
nesses municípios estão sendo 
orientados a instaurar inquérito 
civil para apurar as causas da 
ineficiência dos serviços. 

A fiscalização do Plano 

 prefeitura de Mirassol AD'Oeste, lançou o edital do 
Concur so  Púb l i co  Nº  

001/2020 que oferece 193 vagas 
para os níveis fundamental, médio, 
técnico e superior, com salários que 
chegam a R$ 18.728,15 mil. 
 As inscrições estarão 
abertas a partir do dia 28 de fevereiro 
e seguem até o dia 16 de março de 
2020. O requerimento de isenção de 
taxa de inscrição será somente pelo 
nositewww.metodoesolucoes.com.b
r, no período entre 28 a 29 de 
fevereiro de 2020.

De acordo com o Edital nº 
001/2020, as inscrições deverão ser 
realizadas somente pelo site 
www.metodoesolucoes.com.br. As 
taxas são de R$ 50 (nível  
fundamental) ,  R$ 80 (nível  
médio/técnico) e R$ 120 (nível 
superior). Os boletos podem ser 
pagos até o dia 16 de março de 2020.

O s  c a n d i d a t o s  s e r ã o  
submetidos a prova escrita e de 
títulos. Na escrita serão avaliados na 
língua portuguesa e conhecimentos 
específicos, composta de 40 
questões de múltipla escolha.

Lembrando que  a prova 
escrita é obrigatória para todos os 
cargos e será aplicada por níveis. No 
dia 12 de abril as 08 h farão prova os 
candidatos de Nível Médio e 
Técnico e no mesmo dia as 14 h para 
os cargos de nível fundamental.  Já 
os cargos de nível superior será no 
dia 19 de abril de 2020 a partir das 
8h.

Após o período de recursos, 
a previsão é de que o resultado 
definitivo do certame seja divulgado 
no dia 23 de Junho de 2020.
As inscrições devem ser feitas pelo 
endereço da prestadora do concurso 
n o  s i t e  
https://www.metodoesolucoes.com.
br/
Confira os cargos com vagas 
disponíveis:
Agente Administrativo R$ 2.702,31
Agente de Trânsito R$ 1.778,69
Arquiteto Urbanista R$ 3.717,54
CR Assistente Social R$ 3.717,54
CR Auditor Público Interno 
(Graduação  em Di re i to  ou  
Administração) R$ 7.038,25
CR Auditor Público Interno 
(Graduação em Engenharia Civil) 
R$ 7.038,25
Assistente de Informática R$ 
2.992,39

Atendente de Farmácia R$ 1.076,72
CR Atendente em Saúde R$ 
1.076,72
Auxi l iar  Adminis t ra t ivo R$ 
1.778,69
Auxiliar de Inspetoria de produtos 
de origem Animal R$ 2.007,64
Auxiliar de Manutenção R$ 
1.202,99
CR Contador R$ 7.038,25
Eletricista R$ 1.442,81
CR Enfermeiro PSF R$ 7.038,25
Engenheiro Civil R$ 7.038,25
Farmacêutico Bioquímico R$ 
3.717,54
Fiscal Ambiental R$ 1.442,81
Fiscal de Postura e Vigilância 
Sanitária R$ 1.442,81
Fiscal de Tributos R$ 3.717,54
Fisioterapeuta R$ 3.717,54
Fonoaudiólogo R$ 3.717,54
CR Inspetor Sanitário Animal R$ 
3.717,54
Mecânico R$ 2.190,84
Médico (Clínico Geral)  R$ 
18.728,15
Médico (Especialista em Neurologia 
R$ 18.728,15
M é d i c o  ( E s p e c i a l i s t a  e m  
Psiquiatria) R$ 18.728,15
M é d i c o  ( E s p e c i a l i s t a  e m  
Ginecologia) R$ 18.728,15
Médico (Especialista em Pediatria) 
R$ 18.728,15
Médico em Radiologia e diagnóstico 
por imagem R$ 3.717,54
CR Médico do PSF R$ 18.728,15
Merendeira R$ 1.076,72
Monitor de Creche R$ 1.076,72
Motorista - Categoria “D”. R$ 
1.595,49
CR Nutricionista R$ 3.717,54
CR Odontólogo do PSF R$ 9.267,27
Operador de Máquinas R$ 2.190,84
Pedreiro R$ 1.442,81
Professor – (Graduação em 
Pedagogia: Ed. Infantil e/ou anos 
iniciais) R$ 3.267,19
Professor - Matemática R$ 3.267,19
Professor - Geografia R$ 3.267,19
Professor - Letras (habilitação  Líng. 
Portuguesa e Líng. Inglesa) R$ 
3.267,19
Professor - Ciências Biológicas R$ 
3.267,19
Professor - História R$ 3.267,19
Professor – Educação Física R$ 
3.267,19
Psicólogo R$ 3.717,54
Técnico em Enfermagem R$ 
3.336,00
CR Telefonista R$ 1.076,72

INQUÉRITO CIVIL

Jauru está entre os municípios de MT com
baixa cobertura da vacina contra o sarampo

MPMT instaurará inquérito civil para apurar as causas da ineficiência dos serviços

Redação c/ Assessoria

Promotor de Justiça Alexandre de Matos Guedes

MIRASSOL D´OESTE

Prefeitura divulga edital de concurso com
mais de 100 vagas e salários de até R$ 18 mil
Da Redação

Concurso oferta 193 vagas  

Foto: Arquivo
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poderão ser sorteados para ganhar 
uma Honda Biz 0km no dia do 
e v e n t o .  D e  a c o r d o  c o m  o  
regulamento, a prova terá a duração 
máxima de 02h00min e o atleta que 
em qualquer dos trechos não estiver 
dentro do tempo projetado, será 
convidado a se retirar da prova.

Os kits serão entregues nos 
dias 1º e 2 de março, na Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp), 

10 KM  será às 06h 45, e 
para a categoria de 05 KM  às 07h, 
todos atletas deverão estar  
devidamente  inscr i tos ,  com 
numeração de peito e chip. A 
premiação será em dinheiro para os 
cinco melhores colocados do 
percurso de 10 km, tanto do 
masculino, quanto do feminino, e da 
categoria policial.
Uma novidade nesta edição é que 

i s a n d o  a p r o x i m a r  a  Vsociedade das instituições de 
Segurança Pública, o Grupo 

Especial de Segurança de Fronteira 
(GEFRON), realizará pela terceira 
vez em Cáceres a corrida "Desafio 
da Fronteira". 
 O evento acontece no dia 8 
de março, mês que se comemora o 
aniversário de 18 anos da instituição. 
As inscrições estão abertas e devem 
ser realizadas até o dia 20 do corrente 
mês  pe lo  s i t e  www.morro-
mt.com.br, ou presencialmente no 
Supermercado Juba da Padre 
Cassemiro. 
 O valor das inscrições é de 
R$ 80 para público geral e militar e 
de R$ 50 para a Gefron Kids. A 
corrida é uma das modalidades 
esportivas que têm atraído cada vez 
mais adeptos não só como atividade 
física, mas na busca de superar as 
barreiras e limites pessoais. 

O percurso será de 5 km ou 
10 km na categoria adulto, com 
concentração/aquecimento para às 6 
horas, na Praça do  Centro de 
Eventos da SICMATUR. A largada 
se dará em três etapas: para os 
portadores de necessidades especiais 
será às 06h 30,  para a categoria de 

fugindo pelo mato. Foram 
realizadas buscas pelo condutor que 
não foi encontrado.

Através dos critérios de 
identificação veicular, pode-se 
confirmar que a placa original era 
outra e após consulta pela placa 
original, verificou-se ocorrência de 
roubo. A equipe entrou em contato 
com o proprietário que informou ter 
sido roubado no dia 13/02, no bairro 
Goiabeiras, em Cuiabá.

O veículo foi encaminhado 
para a Polícia Civil de Pontes e 
Lacerda.

a noite dessa segunda-feira N(17), a equipe da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 

que fazia fiscalização na BR-174, 
em Pontes e Lacerda, recuperou o 
veículo roubado Toyota Hilux SW4.

Na abordagem, os policiais 
deram ordem de parada para o 
veículo  que desobedeceu e  
empreendeu fuga no sentido Vila 
Bela/Pontes e Lacerda.

A equipe procedeu o 
acompanhamento tático até que o 
condutor adentrou em uma rua 
vicinal, abandonado o veículo e 

CORRIDA DE RUA

Inscrições para Corrida Desafio da Fronteira do
Gefron podem ser feitas até dia 20 de fevereiro

Da Redação

Concentração e largada na Pça de Eventos da SICMATUR   

Foto: Arquivo

FIM DA LINHA

PRF recupera veículo roubado após
tentativa de fuga em Pontes e Lacerda
Assessoria PRF

Bandido conseguiu fugir, mas carro foi recuperado   

Foto: PRF

Uma novidade nesta edição é que todos os participantes da prova vão concorrer ao sorteio de  uma Honda Biz 0km

1º Lugar Masculino R$ 2.000,00 + 
Medalha + Troféu
2º Lugar Masculino R$ 1.200,00 + 
Medalha + Troféu
3º Lugar Masculino R$ 800,00 + 
Medalha + Troféu
4º Lugar Masculino R$ 600,00 + 
Medalha + Troféu
5º Lugar Masculino R$ 500,00 + 
Medalha + Troféu
Categoria MILITAR/POLICIAL 
10 Km
Masculino e Feminino:
1º Lugar Masculino R$ 1.200,00 + 
Medalha + Troféu
2º Lugar Masculino R$ 800,00 + 
Medalha + Troféu
3º Lugar Masculino R$ 500,00 + 
Medalha + Troféu

C e n t r o  P o l í t i c o  
Administrativo, Cuiabá e nos dias 3 
e 4 de março, no Supermercado Juba 
(Rua Padre Casemiro, nº 1299 – 
Centro, Cáceres), das 08h às 20h.

Para mais informações 
sobre o regulamento e inscrições, 
acesse: www.morro-mt.com.br.
Confira a premiação da competição:
Categoria GERAL 5 Km
Masculino e Feminino:
1º Lugar Masculino Medalha + 
Troféu
2º Lugar Masculino Medalha + 
Troféu
3º Lugar Masculino Medalha + 
Troféu
Categoria GERAL 10 Km
Masculino e Feminino:

 Grupo Especial de Segurança On a  F r o n t e i r a  ( G e f r o n )  
recuperou, nos últimos dois 

dias, uma motocicleta Honda de cor 
vermelha e uma S-10 de cor branca. Os 
veículos haviam registro de Boletim de 
Ocorrência por roubo ou furto. A 
motocicleta foi recuperada durante 
patrulhamento na MT-265 na tarde de 
segunda-feira (17) e a S-10 na 
madrugada desta terça-feira (18), após 

checagem pela base do Gefron, 
foi verificado ser produto de roubo/furto 
da cidade de Mirassol D'Oeste. Com a 
recuperação da motocicleta, o prejuízo 
ao crime é de R$ 4.369 mil, restituídos 
ao proprietário. As buscas pelos 
suspeitos continuam.

Após informação de um roubo 
no município de Arenápolis, onde 
levaram o veículo S-10 de cor branca, 
uma equipe do Gefron iniciou o 
patrulhamento na região de Porto 
Esperidião e avistou a caminhonete, 
conforme as características passadas. 
Foi feito o acompanhamento e em 
determinada altura do trajeto o suspeito 
precisou parar devido aos pneus do 
veículo estarem furados e foi  
imediatamente detido.  Após checagem 
realizada na base do Gefron e posterior 
contato com a vítima, foi confirmado o 
roubo. Segundo informações da vítima, 
os suspeitos entraram na residência às 
23h de segunda-feira, mantendo a 
família refém até por volta das 03h de  
terça-feira, conforme o Boletim de 
Ocorrência. O prejuízo ao crime é de 
mais de R$ 65 mil restituídos ao 
proprietário.

O suspei to ,  que possui  
antecedentes criminais, foi conduzido 
para Delegacia Especial de Fronteira 
(Defron) do município de Cáceres.

denúncia de roubo na região do 
município de Porto Esperidião.

Durante o patrulhamento na 
MT-265 a equipe visualizou uma 
motocicleta Honda CG 125 Fan KS de 
cor vermelha, ocupada por dois 
suspeitos que, ao avistarem a viatura, 
abandonaram a  motoc ic le ta  e  
adentraram a região de mata. 

A motocicleta estava sem placa 
e com os pneus furados e, após 

PATRULHAMENTO

Gefron recupera dois veículos e
prende um suspeito na fronteira
Assessoria

Moto recuperada na MT 265  
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 Abre Alas, que o 

ÓCarnaval Cultural da 
Praça da Cavalhada vai 

passar. Vai ser no ritmo da 
alegria que a segunda edição 
acontece, na terça-feira, 25. No 
circuito os foliões também 
contarão com apresentações 
culturais, barracas de comidas 
típicas, doces e artesanatos.

De acordo com a  
coordenadora do evento, 
Elisabete Dutra, a exemplo da 
edição do ano passado, o 
evento traz um Carnaval a 
moda antiga, com marchinhas 
e ritmos que marcara m época. 
E l a  a i n d a  d e s t a c o u  a  
reportagem do JCC que o 
Bloco da Rua Riachuelo já 
confirmou a presença, e a 
realização da festa popular é 
toda da coordenação da feira, 
com o apoio dos feirantes e da 

grandes sucessos da 
festa de Momo e tudo mais que 
o Carnaval permitir.

A maior festa popular e 
cultural, que reúne uma 

Agência 27.
Os acordes da noite 

serão garantidos pela Banda 
Bem 10, a partir das 19h, o 
grupo promete trazer os 

faculdade.
O  a c a d ê m i c o  d e  

Nutrição, Bruno Michelis, vê a 
semana de recepção como 
forma de facilitar a integração 
dos alunos novos com os 
veteranos, bem como com toda 
equipe gestora e  ainda 
conhecer os valores cultivados 
pela faculdade. 

Ele relatou que o 
p r i m e i r o  d i a  f o i  u m a  
experiência muito boa, com 
dinâmicas, show musical,  e 
acima de tudo o respeito com 
que foram recebidos pelos 
veteranos.

A semana de recepção 
se estende até sexta-feira, 21, 
com inúmeras ações buscando 
o acolhimento e a integração 
aluno/faculdade.

 FAPAN começou mais Aum semestre letivo 
com muita animação. 

Os estudantes matriculados 
nos 18 cursos de graduação, 
foram recebidos na segunda-
feira com atividades festivas 
de recepção, organizadas pelas 
coordenações dos cursos e 
pelos acadêmicos veteranos.
 A s  a t i v i d a d e s  
substituem os trotes violentos 
que são ilegais e vão contra os 
princípios e diretrizes da 
faculdade.  

Abrindo o período 
2020/01, a FAPAN realiza a 
semana de recepção aos 
calouros, que é uma maneira de 
levar uma mensagem de boas-

v indas  aos  r ecém 
chegados,  por  meio de 
d i n â m i c a s ,  v i s i t a s  a s  
instalações, show musical, 
aulas  de encantamento,  
m e t o d o l o g i a s  a t i v a s ,  
conhecimento das disciplinas 
que serão ministradas em cada 
curso e noção das aulas 
práticas no complexo de 
laboratórios.

De acordo com a  
Diretora Rosana Nascimento, 
a recepção busca criar uma 
identidade de acolhimento por 
meio de uma programação 
diversificada, que proporciona 
a quebra da tensão da primeira 
semana de aula, além de 
transformar e deixar mais 

a magia de cores do 
Carnaval saboreando os 
melhores quitutes da feirinha 
gastronômica.

enorme diversidade de 
estilos, arte e ritmos é 
animação garantida para as 
famílias cacerenses, que 

FESTA POPULAR

Carnaval Cultural da Cavalhada
acontece na próxima terça-feira

A exemplo da edição do ano passado festa de Momo promete um Carnaval a moda antiga

Da Redação

Carnaval promete muita diversão  

Foto: Divulgação

ACOLHIMENTO

Fapan realiza semana de recepção
aos calouros com diversas atividades
Da Redação

Equipe da FAPAN recepciona novos alunos   

Foto: JCC

saúde, uma vez que esses 
serviços humanizados promovem 
atendimento diferenciado, já que 
os pacientes são atendidos em 
suas necessidades de forma 
integral.

O prefe i to  Francis ,  
explicou que a Secretaria de 
S a ú d e ,  e s t á  t o t a l m e n t e  
informatizada, com médicos de 
várias especialidades e com 
Laboratório próprio, que já está 
atendendo o Centro Referencial 
de Saúde, o Pronto Atendimento 
Médico, a Zona  Rural e em 
breve, toda a população. Essas 
inovações  t razem grande  
economia ao município e facilita 
o acesso no atendimento   aos 
munícipes. “Tudo isso, são frutos 
de um trabalho de Gestão, 
planejamos, economizamos e 
hoje podemos oferecer melhor 
qualidade de vida a nossa 
população e aos nossos idosos”, 
finalizou o prefeito.

 aumento da expectativa Ode vida implica na 
necessidade de maior 

assistência à população idosa. A 
partir desse cenário, a Secretaria 
Municipal de Saúde realizou 
a tendimento  médico  com 
consultas e exames laboratoriais 
em todos os idosos assistidos pelo 
Lar Servas de Maria.

A ação foi executada por 
uma equipe multidisciplinar 
composta pela médica geriatra 
Dra. Thayane Albuquerque, 
enfermeiros ,   técnicos  e  
farmacêuticos  do  Laboratório 
Municipal.   

A secretária de saúde 
Silvana Maria Souza e a 
coordenadora das Unidades de 
Especialidades, Vanderly Muniz, 
acompanharam a ação

Para Silvana, a Secretaria 
de Saúde do Município ter 
condições de ir ao encontro dos 
idosos, significa um avanço a 

IN LOCO

Saúde leva atendimento com consultas e exames
laboratoriais aos idosos do Lar Servas de Maria
Redação c/ Assessoria

Idosos passam por consultas e exames  

Foto: Assessoria

O capítulo do saneamento básico no 
Brasil é muito sério e perturbador, porque 
um país com nossa pujança e potencial 
econômico ainda possui 100 milhões de 
brasileiros que não têm acesso à rede de 
esgoto e 35 milhões estão sem acesso à água 
potável. O Instituto Trata Brasil calcula que 
em todo território nacional, a cada dia, são 
lançadas 5.622 piscinas olímpicas de esgoto 
não tratado em solo, córregos, rios, mar e 
demais cursos d'água, enquanto de acordo 
com especialistas da Fundação Nacional de 
Saúde (Funasa), para cada R$ 1 investido 
pelos governos em saneamento básico há 
uma economia de R$ 4 em despesas com o 
sistema de saúde do País. 

O fato é que existe uma relação de 
causa efeito entre saneamento básico e 
saúde pública e por isso a situação do 
saneamento tem reflexos imediatos nos 
indicadores de saúde. Como se pode 
verificar nas estatísticas, a taxa de 
mortalidade infantil, em 2017, no Brasil foi 
de 12,8 mortes por 1 mil nascidos vivos. 
Enquanto isso no Japão, naquele mesmo 
ano, morria no primeiro mês de vida 1 bebê 
para cada 1,1 mil recém-nascidos.

E há outros números a avaliar. O 
indicador que leva em consideração a 
cobertura por saneamento atual e sua 
evo lução  recen te  -  o  Índ ice  de  
Desenvolvimento do Saneamento – na atual 
fase é inferior não só às médias da América 
do Norte e da Europa, mas também às de 
alguns países do Norte da África e Oriente 
Médio, populações de renda média bem 
mais baixa que do Brasil. Isso pode sugerir 
que a pauta do saneamento não tem sido 
devidamente mensurada e trabalhada como 
deveria e que algo precisa ser feito com mais 
empenho no futuro próximo para o bem do 
País.

Os últimos levantamentos apontam 
que o Brasil ocupa apenas a 112ª posição no 
ranking de saneamento entre 200 países 
pesquisados. Nações menos desenvolvidas 
economicamente que o Brasil como 
Equador, Chile, Honduras e Argentina 

registraram índices de saneamento 
muito superiores aos do Brasil, segundo o 
Instituto Trata Brasil e Conselho 
E m p r e s a r i a l  B r a s i l e i r o  p a r a  o  
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 
Possivelmente, as políticas públicas nesses 
Estados pan-americanos têm sido mais 
atentas ao problema e aos respectivos 
desdobramentos sociais e sanitários. 

Pesquisadores de engenharia de 
saúde pública da Fundação Nacional de 
Saúde interpretam que se houver qualidade e 
quantidade adequada de água, diminuirão as 
doenças que têm veiculação hídrica, ou seja, 
com aquela água que está vinculada à 
transmissão de doenças por conter 
microrganismos ou bactérias. Entre elas 
figuram especialmente a diarreia e a 
esquistossomose. Hoje, a diarreia causa 1,9 
milhão de mortes infantis anualmente pelo 
mundo. 

O fato é simples: se as doenças 
como estas forem reduzidas também será 
diminuída a frequência de visitas aos 
médicos e aos serviços de saúde públicos, o 
que significa um declínio nos gastos com 
determinadas enfermidades graves. 
Atualmente, conforme dados revelados por 
pesquisadores da Universidade Federal de 
Minas Gerais, do total das doenças 
diagnosticadas na população brasileira, 
4,2% têm origem na falta de saneamento 
básico.

Apesar de o saneamento ser 
considerado por muitos como uma 
atribuição municipal, o serviço tem sido 
delegado a empresas estaduais. Mas já 
temos competição no setor, o que é um 
avanço. No momento, mais de 30 milhões de 
habitantes, em cerca de 320 municípios, são 
atendidos por empresas privadas. Na 
verdade, o que interessa não é essa 
discussão, mas servir bem ao cidadão. É 
urgente a necessidade de se aumentar os 
investimentos para fortalecer sistemas de 
saneamento básico e, também, elevar a 
oferta de serviços de qualidade.

Não há como negar a nossa triste 

realidade, entretanto faço parte de 
um grupo otimista e entusiasmado. Vivemos 
um momento no qual desponta a 
oportunidade única para ver, de maneira 
clara, que o aumento da produtividade e o 
uso de recursos privados são essenciais para 
dar aos cidadãos mais saúde e qualidade de 
vida. Hoje, há um ambiente favorável à 
universalização do acesso ao saneamento e 
uma concordância sobre a gravidade do 
problema que compromete saúde, renda e 
bem-estar dos brasileiros. 

Nosso desafio é colocar à  
disposição do Brasil capacidade técnica 
para por em execução projetos de qualidade 
para o setor, contando com o conhecimento 
e habilidade de técnicos multifuncionais. 
Sabemos que é possível oferecer aos 
governos saídas com o avanço da 
tecnologia. Devemos enfatizar, no entanto, 
que nossa indústria já dispõe de soluções e 
inovações tecnológicas, que serão de suma 
importância para o desenvolvimento do 
saneamento no País. 

Não se pode perder de vista de que 
quanto mais o saneamento sofrer atraso no 
Brasil, haverá mais mortes, doenças e 
indignação. Uma boa saída ou melhoria será 
encontrada em breve, como também é certo 
que experimentaremos a ampliação dos 
sistemas de saneamento com água limpa e 
esgoto tratado para todos os cidadãos, 
independentemente da região do Brasil. Isso 
porque investir em saneamento é garantir 
altas taxas de retorno social. 

Como disse Henri Bergson, 
diplomata francês, Nobel de Literatura, “o 
futuro só nasce no momento em que é 
vivido”. Os brasileiros querem água 
potável, coleta e tratamento de esgoto. 
Então, não há como finalizar nossa reflexão 
sem grande otimismo, confiança e previsão 
de boas perspectivas. No saneamento 
básico, o futuro começa agora. 
___***Estela Testa é engenheira e 
presidente do SINDESAM - Sistema 
Nacional das Indústrias de Equipamentos 
para Saneamento Básico e Ambiental
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Todas as vezes que assisto ou leio 
alguma reportagem sobre morte de bandido, 
na maioria das vezes ocorrida em 
circunstâncias violentas e/ou com requintes 
de crueldade, relembro a frase que um 
policial militar me disse há 17 anos, durante 
entrevista.

Em 11 de outubro de 2001 o então 
sargento Jesus (José Jesus de Freitas) 
declarou, minutos após o assassinato de um 
desafeto dele, também militar: "quem mata 
com tiros não morre de dor de barriga". 
Jesus, que também morreu assassinado com 
9 tiros em uma emboscada menos de um ano 
depois da declaração, fazia referência ao 
policial suspeito do atentado que o havia 
vitimado no ano anterior. O que é certo é que 
a pequenez humana nos impede de entender 
a grandeza e complexidade da vida. Não 
estamos pelo menos penso assim, aptos a 
decifrar os desígnios de Deus ou da 
natureza, do universo..., para quem é ateu ou 
de outras crenças.

Será que a "Lei do Retorno" é o que 
nos parece mais razoável, pelo menos o que 

está ao alcance da nossa (minha) 
ínfima sabedoria? Sendo assim, seria 
plausível concordarmos que para todos os 
seres humanos a semeadura realmente é 
livre, porém a colheita é obrigatória.

Isso significa que um dia temos que 
colher aquilo que plantamos, não importa o 
quanto demore. Não importa nem mesmo se 
nos esquecemos da plantação e os frutos 
desapareceram entre ervas daninhas, 
acabaram encobertos pelo solo ou levados 
para outros campos pela enxurrada. Em 
algum tempo e lugar vão brotar e gerar 
novas colheitas.  Seria isso? Que 
complicado!

Viria daí a explicação para o Carma 
(ou Karma) que segundo algumas crenças 
trazemos conosco de outras vidas. Seriam as 
missões e penalizações das quais não 
conseguiríamos nos desvencilhar. No 
hinduísmo, budismo e espiritismo, salve 
diferenças próprias, Carma tem a ver com 
ação e reação, ou o que se faz é o que se paga. 
Sinceramente, prefiro acreditar que a "Lei 
do Retorno" é aplicada na mesma vida em 
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CALENDÁRIO
Hoje é 19 de fevereiro de 2020, uma quarta-
feira; Dia do Esportista,  a data tem o 
objetivo de incentivar, conscientizar e 
homenagear a pratica do esporte, como meio 
para o desenvolvimento de uma vida muito 
mais saudável; Santo do Dia, São Conrado; 
Anjo do dia, SEALIAH, da hierarquia 
angelical das VIRTUDES. São os anjos cuja 
atribuição é orientar as pessoas a respeito de 
sua missão na terra e cumprimento do karma. 
São os guardiões do nosso corpo físico e da 
nossa saúde; Fase da Lua, Minguante; 
Clima: Possibilidade de chuvas (80%) com 
10mm; Temperatura, com mínima variando 
entre 22 e 24ºC, e a máxima, entre 32 e 35ºC.

ETANOL
A tendência da queda do etanol nas previsões 
do Governo do Estado, já começaram 
acontecer em alguns postos da capital. A 
Secretaria Adjunta da Receita Pública da 
Secretaria de Fazenda está finalizando 
pesquisas junto aos postos de combustíveis 
em todo Estado de Mato Grosso para 
confirmar oficialmente essa tendência de 
queda. Até o final desta semana a pesquisa 
deverá estar concluída. O Sindicato do 
Comércio Varejista de Derivados de 
Petróleo do Estado de Mato Grosso 
(Sindipetróleo) também acompanha as 
variações nos preços, com base nas planilhas 
da Agência Nacional de Petróleo (ANP). A 
pesquisa feita entre os dias 09 e 15 deste mês, 
em 73 postos de combustíveis de Cuiabá, 
apontava preços entre R$ 3,00 e 3,19.

EXAME PARA CABO MÚSICO
O Comando de Fronteira Jauru/66º BI Mtz 
(antigo 2º B Fron) torna público para 
conhecimento de civis e militares inscritos 
no Exame de Comprovação de Habilidade 
Musical/2020 que ocorrerá uma 2ª Chamada 
da Prova Prática, no dia 20 de fevereiro de 
2020, às 08:00h, tendo em vista atendimento 
de grau de recurso solicitado por candidato. 
Maiores informações no C Fron JAURU/66º 
BI Mtz, situado na Rua XV de novembro, nº 
737 – Centro, Cáceres-MT, ou pelo telefone 
(65) 3223-4400, 3ª Seção.  

PLACAS MERCOSUL I
Por força de determinação federal, o Detran-
MT iniciou, na segunda-feira (17), o novo 
emplacamento de veículos no padrão 
Mercosul. A autarquia solicitou prorrogação 
do prazo, entretanto, não foi atendida. 
Portanto, os proprietários de veículos novos, 
que vão realizar o primeiro emplacamento, e 
os que precisarem realizar a transferência do 
veículo para outro município ou Estado, 
deverão fazer o emplacamento do veículo já 
no novo modelo.

PLACAS MERCOSUL II
A obrigatoriedade do novo padrão de placa 
veicular está prevista na Resolução nº 
780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que também prevê a instalação da 
nova placa em casos de roubo, furto, dano ou 
extravio da placa, e nos casos em que haja 
necessidade da segunda placa traseira. 

que se pratica. E, claro, com o 
penalizado respondendo conscientemente 
por seus atos. Acho que muita gente 
compartilha dessa crença.

M a s  q u a n d o  a l g u é m  q u e  
aparentemente não cometeu nada de grave 
sofre com determinado ato de violência ou 
outra situação, sem explicação, o Carma 
volta a ser considerado. "Carma funciona 
como uma espécie de lei de causa e efeito, no 
qual cada atitude, assimilada durante a vida, 
tem peso vital para as características a serem 
assumidas em uma próxima existência. Em 
outros termos, isso significa dizer que as 
características localizadas em sua existência 
atual são o resultado das escolhas e atitudes 
tomadas em outras vidas anteriormente 
assumidas, escreve o mestre historiador 
Sousa (Sousa, Rainer Gonçalves. "Carma e 
samsara"; Brasil Escola. Disponível em 
https://brasilescola.uol.com.br/religiao/ca
rma-samsara.htm

***Alecy Alves é jornalista e estudante de 
serviço social

Artigo
Saneamento vive momento de otimismo

Lei do Retorno
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FAPAN realiza semana de atividades
para integração dos novos acadêmicos

 Idosos assistidos pelo Lar Servas 
de  Maria ,  receberam a  equipe  
multidisciplinar da Secretaria de Saúde 
que ofereceram serviços de exames 
laboratoriais e consultas com a médica 
geriátrica Dra Thaiane Albuquerque. A 
proposta do atendimento aos idosos é 
trabalhar a prevenção garantindo um 
envelhecimento saudável e com 
dignidade. 

 Quem curtiu vai curtir de novo,  o Carnaval 
Cultural da Praça da Cavalhada, que promete aos 
foliões muita diversão ao som das tradicionais 
Marchinhas executadas pela  Banda Bem 10. A 
equipe organizadora já confirmou o desfile do 
tradicional Bloco da Rua Riachuelo que foi sucesso 
na edição passada arrastado a galera pro samba. 

Página 03

A semana está sendo de muita alegria para os novos estudantes e 
para a equipe de colaboradores da Fapan, que estão realizando uma série de 
atividades para acolhimento e integração dos calouros. A programação 
conta com instruções para compreensão da rotina acadêmica, shows 
musicais, dinâmicas, aulas de encantamento e o trote estudantil com 
objetivo da interação calouros/veteranos. Página 03

Em tempos de supervalorização da saúde e do corpo, o esporte se 
mostra atraente para pessoas de todas as idades e lugares. Desta forma, o 
Gefron realiza no dia 08 de março a terceira edição da Corrida de rua 
“Desafio da Fronteira”, em comemoração ao aniversário de 18 anos da 
instituição. As inscrições encerram-se nesta quinta-feira, 20. Página 04

Página 03

Jauru configura entre os 20 municípios de Mato Grosso com baixa 
cobertura vacinal da tríplice viral.  A cobertura mínima adequada é de 95% 
segundo a Organização Panamericana de Saúde. Este índice é 
perfeitamente factível, na medida em que existem municípios que 
cumpriram tal cobertura com larga folga. Página 05
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IN LOCO

Acadêmicos do Curso de Nutrição durante trote 

 Foto: Reprodução

Saúde leva atendimento com consultas e exames
laboratoriais aos idosos do Lar Servas de Maria

FESTA POPULAR

Além dos serviços de saúde, os 
idosos receberam carinho e atenção  

Foto: Assessoria

Carnaval Cultural da Cavalhada
acontece na próxima terça-feira

Mestre sala e porta bandeira, a alegria 
das cores e amor estampados no sorriso  

Foto: Divulgação

CORRIDA DE RUA

Inscrições para Corrida Desafio da Fronteira
do Gefron terminam nesta quinta-feira, 20

Em sua 3ª edição a corrida já conquistou seu espaço  

Foto: Arquivo 

INQUÉRITO CIVIL

Jauru está entre os municípios de MT com
baixa cobertura da vacina contra o sarampo

Nesses municípios o índice varia de 33,74 a 71,08%  

 Foto: Ilustrativa
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