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INVESTIMENTO

SENAI Cáceres investe R$ 3.6 milhões
em ampliação para atender mais alunos
Foto: JCC

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, em
Cáceres, contará com mais 2 salas de aula, 2 laboratórios e 1 sala multiuso.
O projeto da obra que já está sendo executado, visa a construção de 814
mts², que deverão ser entregues no final do segundo semestre. Página 03
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Tios são presos por abusar sexualmente de
sobrinhas em Lacerda e Conquista D'Oeste
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Com o novo bloco o SENAI vai atender o dobro de alunos
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O Mestre cura as feridas do nosso coração
O remédio do coração de Deus é o amor que
cura,
é o perdão que renova, a chance nova que
Deus nos dá
“Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou
três vezes se ele o amava. Respondeu:
“Senhor, tu sabes tudo; tu sabes que eu te
amo” (João 21,17).
Após Sua Ressurreição, Jesus se
encontra com Seus discípulos. Eles estão
todos feridos, machucados, decepcionados
com si mesmo, porque abandonaram o
Mestre, não foram fiéis até o fim. Eles
estavam com aquele sentimento de culpa e
um vazio na alma.
Qual é a missão do Mestre?
Reconstruir e curar os corações feridos. O
coração de cada um de nós passa por
traumas e decepções. Carregamos, dentro
do nosso coração, sentimentos de culpa, não
fazemos o que deveríamos fazer, falhamos
nisso e naquilo. Deus, no entanto, não nos
quer feridos pelo orgulho da altivez, de nos
sentirmos sempre certos, muito menos
prostrados com o sentimento de culpa,
derrota e fracasso.
O Mestre vem ao nosso encontro
para curar as feridas da nossa alma e do
nosso coração. Ele tem o remédio, que é o
Seu amor, a Sua bondade e afetividade
profunda, que vem do coração do Pai e cura
nossas feridas.
Pedro talvez fosse o mais ferido de
todos, afinal de contas, ele disse tantas vezes
que daria sua vida pelo Senhor, mas O
negou três vezes. Jesus, no entanto, não veio
jogar na cara de Pedro, não veio cobrar dele,
Ele não fez como nós costumamos fazer –
porque gostamos muito de jogar na cara das
pessoas e dizer: “Você prometeu uma coisa
e fez outra”. Esse remédio é mundano, não é
o remédio do coração de Deus.
O remédio do coração do Senhor é o
amor que cura, é o perdão que renova, a
chance nova que Deus nos dá! Quando Jesus
perguntou a Pedro, três vezes, se ele O
amava, deu ao discípulo a oportunidade de
largar aquele coração ferido que três vezes
O negou, para três vezes reafirmar o seu
amor.
Pedro não só disse: “Senhor, eu te
amo”, mas foi Jesus quem disse a Pedro:
“Apascenta as minhas ovelhas, os meus
cordeiros”. Pedro respondeu: “Senhor, tu
sabes tudo; tu sabes que eu te amo”. E
quando Pedro prostra com a cabeça,
olhando para baixo, triste, é claro que vem
no seu coração as cenas das vezes em que
negou Jesus. É Jesus quem levanta a sua
cabeça e diz: “Pedro, apascenta os meus
cordeiros!”.
É Jesus quem está reafirmando todo
o amor que Ele tem por Pedro, mesmo este
tendo suas fraquezas, seus erros e suas
falhas. Se mil vezes eu cair, mil e uma vezes
preciso dizer: “Jesus, eu te amo”, mil e uma
vezes preciso estar de pé proclamando o
meu amor por Ele.
Que o meu amor por Deus seja
manifesto mais vezes e sempre acima das
minhas fraquezas, dos meus pecados e das
minhas dificuldades. O Senhor não leva em
conta os nossos pecados, Ele leva em conta
quando nos levantamos e reafirmamos o
Seu amor único.
Deus abençoe você!

Por uma nova agenda verde
Há 45 anos a ONU estabeleceu
que 05 de Junho deveria ser dedicado ao
DIA MUNDIAL DO MEIO
AMBIENTE e, desde então, mesmo em
meio a muitas resistências políticas,
geopolíticas e, principalmente
econômicas, vários passos já foram
dados na direção do desenvolvimento
sustentável, nova agenda da ONU
chamada de Agenda 2030, buscando um
maior respeito em relação `a natureza.
Como marcos desta caminhada
podemos mencionar a primeira
conferência mundial do meio ambiente
em Estocolmo, no início dos anos
setenta, depois a ECO 92, no Rio de
Janeiro, a Rio+20, também no Brasil, o
acordo do clima de Kyoto e mais
recentemente o acordo de Paris e vários
outros protocolos e decisões das
Assembleias Gerais da ONU,
culminando com os Objetivos do
desenvolvimento sustentável, em que
praticamente todos os países, inclusive o
Brasil passaram a ser signatários.
Em alguns países esses
compromissos nacionais ou regionais,
como na Europa, tem avançado e em
outros a caminhada é bem mais lenta ou
até mesmo a resistência se faz presente
como acontece no momento atual nos
EUA, o segundo país mais poluidor do
planeta, só perdendo para a China, que
ainda caminha muito devagar.
No Brasil, que é o Quinto ou
sexto país mais poluidor do planeta, a
retórica , os discursos e as leis, a maioria
só de fachada, também não tem
contribuído de forma significativa para
reduzir a degradação ambiental e os
crimes ambientais continuam sendo
praticados `a luz do dia, como se
costuma dizer, a impunidade dos crimes
ambientais só perde para a impunidade
dos crimes de colarinho branco, ou seja,
a corrupção, na maioria da vezes ambos
estão juntos.
Para comemorar o DIA
MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE em
2017, na próxima segunda feira, a ONU
estabeleceu como tema “Conectando as
pessoas com a natureza”, representando
um chamamento individual e coletivo,
local, regional, nacional e internacional
para práticas que resgatem as relações
dos seres humanos com a natureza e
desses entre si. A ênfase continua a
mesma de anos e décadas , é preciso
reduzir o consumismo, que gera
desperdício e estimula a destruição da
natureza e a degradação ambiental.
Neste processo é de fundamental
importância a reciclagem, a economia
circular, para que a redução de bens de
consumo, o reuso e a transformação dos
rejeitos ou do que chamamos lixo possa
novamente ser transformado em bens de

X

consumo, sem os impactos negativos
sobre a natureza. É preciso produzir sem
o uso abusivo dos agrotóxicos que estão
envenenando as pessoas e destruindo a
biodiversidade de forma impiedosa.
Já é por demais conhecido que a
capacidade física do planeta terra em
suportar uma população de bilhões de
pessoas, que deverá ultrapassar 9 bilhões
em 2050, é limitada. Mesmo países como
o Brasil, que possui uma população que
deverá chegar a mais de 250 milhões
dentro de algumas décadas, por ter um
grande território e outros recursos
naturais abundantes, não pode se dar ao
luxo de ser o celeiro do mundo ou uma
potência agrícola e pretender alimentar
o mundo com grãos, carnes, minérios,
madeira e outros produtos derivados ou
extraídos da natureza.
Este modelo, agroexportador,
baseado na monocultura , no
extrativismo que tem em sua pauta de
comércio exterior a troca de bens
primários por produtos acabados de alta
tecnologia, a longo prazo, como a nossa
história tem comprovado, deixará um
grande passiva ambiental, como
acontece com a destruição do Cerrado ,
da Amazônia, do Pantanal; como no
passado deixou suas marcas negativas na
destruição da Mata Atlântica, nos
Pampas e na Caatinga e no caos urbano.
Em
boa hora
a CNBB
estabeleceu como tema da Campanha da
Fraternidade deste ano
“ Biomas
Brasileiros e a defesa da vida”, fazendo
um chamamento aos católicos, demais
cristãos e não cristãos para defendermos
a Casa Comum, o nosso meio ambiente,
demonstrando que práticas econômicas
baseadas no lucro fácil e rápido, ao
mesmo tempo que favorecem uma
minoria da população traz
consequências que afetam milhões,
principalmente a grande maioria da
população brasileira, construída de
excluídos política, econômica, social e
culturalmente.
É fundamental que, mesmo em
meio a esta grande crise econômica,
financeira, moral e institucional pela
qual passa nosso país, possamos
recolocar a questão ambiental na ordem
do dia. Precisamos, com urgência
estabelecer
uma NOVA AGENDA
AMBIENTAL verdadeira e não apenas
baseada em discursos e mentiras oficiais.

DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para o novo visual da SICMATUR e os preparativos do
FIPe que estão a todo vapor. Paisagismo de muito bom
gosto,
decoração elaborada a partir de materiais
recicláveis e mão de obra dos reeducandos, completam
espetáculo no palco do FIPe. Parabéns a equipe da
organização e a todos envolvidos no processo. A decoração
tá show de bola.
BOLAS PRETAS

Para o IPHAN que infelizmente atravanca muitas obras
em Cáceres. Quando não paralisam a obra em construção
ou reformando, depois de pronto e inaugurada criam
enorme caso, porque a cor A ou o material B não poderiam
ser usados no centro histórico, e quem paga o pato é o
empresário que investiu e tem que refazer o serviço para
poder trabalhar. São vários os empresários que passaram
por essa situação. Mas os prédios desabando na cabeça dos
outros, esses podem continuar do jeito que estão. A
exemplo do que estamos falando, a obra do Banco do
Brasil para instalação
dos caixas eletrônicos está
paralisada por conta do IPHAN, sob alegação de inúmeros
problemas. Aliás pra eles o problema né. È moçada se
depender do IPHAN os tão solicitados caixas eletrônicos
vão ter que esperar e sabe-se lá pra quando. Fica o registro
da indignação de muitos que passam e passaram por essa
situação.
BOLAS BRANCAS

J U A C Y D A S I LVA , p r o f e s s o r
universitário, UFMT,
mestre em
sociologia, articulista e colaborador de
jornais, sites, blogs e outros veículos de
c o m u n i c a ç ã o . E m a i l
professor.juacy@yahoo.com.br Blog
www.professorjuacy.blogspot.com
Twitter@profjuacy

Para a grade de shows do Festival Internacional de Pesca
Esportiva deste ano. Realmente a empresa Pedro Correa
Produções e Eventos, caprichou na escolha dos artistas.
Em contagem regressiva.
BOLAS PRETAS

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

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova.
Contato: mailto:padrerogercn@gmail.com

Para o bueiro na esquina da Comandante Balduino com a
Porto Carreiro, que já faz um tempo que está sem tampa,
essa situação é um verdadeiro perigo aos pedestres. Se não
bastasse esta em meio ao mato. Alô secretaria de obras
vamos resolver esta questão de preferência antes do FIPe,
porque vamos receber muitos visitantes. Recado dado.

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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INVESTIMENTO

Toda a obra está orçada em R$ 3,6 milhões, Com essa ampliação o SENAI dobra o número de alunos atendidos hoje

SENAI Cáceres investe R$ 3.6 milhões
em ampliação para atender mais alunos
Da Redação

Foto: JCC

O

Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial - SENAI,
em Cáceres, contará com mais
2 salas de aula, 2 laboratórios e
1 sala multiuso. O projeto da
obra que já está sendo
executado, visa a construção
de 814 mts², que deverão ser
entregues no final do segundo
semestre.
De acordo com Rosinei
Silva Ferreira, Gerente da
Unidade, o SENAI hoje tem

1.328 mts² de área construída e
com mais este novo bloco
passará a ter 2.142 mts²,
podendo assim atender 500
alunos por turno totalizando
1.500 alunos dia.
Rosinei ainda explicou
que além do bloco que está
sendo construído, a parte da
secretaria e atendimento
passará por reformas e ganhará
novos móveis e equipamentos.
Toda a obra está orçada
em R$ 3,6 milhões, Com essa

ampliação o SENAI dobra o
número de alunos atendidos
hoje.
"A nossa maior
necessidade hoje é aumentar as
salas de aula e laboratórios
para que possamos dar melhor
atendimento aos alunos que já
estão cursando e os que estão
por vir.
Hoje o SENAI Cáceres
qualifica aproximadamente
6.000 alunos por ano e atende
toda a região totalizando 26

STAND FIPE

Universidade da Bolívia estará presente no
Festival Internacional de Pesca em Cáceres
Da Redação
Foto: Divulgação

A

U D A B O L Universidade de
Aquino
Bolívia,
reconhecida pelo MEC,

instalada em Santa Cruz de La
Sierra, vem se tornando uma
opção cada vez mais atrativa
para brasileiros de diversas

partes do país que se veem
obrigados a deixar o Brasil pra
realizar o sonho de tornar-se
médico. Nesse contexto, a
convite do Consulado da
Bolívia em Cáceres, a
UDABOL estará pela primeira
vez com stand no Festival
Internacional de Pesca de
Cáceres, que acontece de 07 a
11 de junho.
A UDABOL, uma das
mais renomadas universidades
no ensino de medicina no
Estado Plurinacional da
Bolívia, buscando integração
com a população de Cáceres,
região e visitantes do FIPe,
estará a disposição dos
interessados durante os cinco
dias do evento.
Além de divulgar o
leque de opções de cursos que
oferecem, também
esclarecerão dúvidas e ainda
r ealizar ão p r o mo çõ es e
benefícios a estudantes
brasileiros.
O Stand da UDABOl ficará na
porta principal de entrada para
o FIPe. Sem dúvida uma
excelente oportunidade para
interessados se inteirar de
como ingressar na
universidade boliviana.

Rosinei Silva Ferreira, Gerente da Unidade, SENAI Cáceres

municípios. Neste ano o
SENAI MT completa 40 anos e
o SENAI Cáceres neste mês

completa 29 anos servindo a
população de Cáceres e
região", finalizou Rosinei.

VESTIBULAR

Mais de 15 mil candidatos disputarão 2.420
vagas para o segundo semestre na Unemat
Hemilia Maia

D

e acordo com a
Assessoria de Gestão
de Concursos e
Vestibulares (Covest) mais de
15 mil candidatos se
inscreveram no concurso
vestibular próprio 2017/2 da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat). Os
inscritos disputarão as 2.420
vagas ofertadas pela
Instituição para 58 cursos
regulares em nove câmpus e
dois na modalidade
diferenciada ofertados no
Núcleo Pedagógico de
Rondonópolis.
Os cursos de Medicina e
Direito continuam sendo os
mais procurados na Unemat.
Na sequência, os cursos de
Administração em Sinop,
Agronomia em Tangará da
Serra e Engenharia Civil
também em Sinop.
Os vestibulandos
testarão seus conhecimentos
no dia 25 de junho, durante
cinco horas. A prova terá 44

questões, divididas em
Ciências da Natureza, da
Matemática, Humanas,
Linguagens, Códigos e suas
tecnologias, mais a redação.
No ato de inscrição os
candidatos optaram por polo
de realização da prova e
câmpus de oferta do curso.
Cuiabá foi o polo com maior
número de candidatos
inscritos, 2.954, e Cáceres, o
segundo, com 2.599.
Na Unemat, do total de
vagas ofertadas, 30% são
reservadas para o Programa de
Inclusão e Integração ÉtnicoRacial (PIIER), sendo 25%
para o PIIER/Negros e 5% para
o PIIER/Indígenas. Outros
30% para estudantes oriundos
de escolas públicas e 40% para
ampla concorrência. A
Instituição oferece, além da
entrada pelo vestibular próprio
no segundo semestre letivo, a
entrada por meio do
SiSU/Enem no primeiro
semestre letivo.
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Abertura das oﬁcinas: Segunda-feira (05.06), às 09h00, no campus da Unemat de Cáceres

Técnicos de várias câmaras municipais da região
estarão participando de treinamento em Cáceres
Assessoria
Foto: Ilustrativa

EXTRA CLASSE

Estudantes de Cáceres visitam
Arquivo Público de Mato Grosso
Assessoria

C

Oﬁcinas acontecem de 05 a 09 de Junho

T

écnicos de várias câmaras
municipais da região Oeste
estarão participando, no período
de 05 a 09 de junho, de oficinas
realizadas pelo Interlegis, programa
criado pelo Senado Federal há 18 anos
com o objetivo de promover o
desenvolvimento institucional do Poder
Legislativo em todo o Brasil.
Durante a semana, a equipe do
Interlegis estará no campus da
Universidade Federal de Mato Grosso
para realizar a oficina “Portal Modelo”,
em que cada casa legislativa poderá criar
e publicar seu próprio site na internet.
Outra oficina é sobre Sistema de Apoio

ao Processo Legislativo.
Quem está viabilizando as
oficinas é o senador Wellington
Fagundes (PR-MT). Segundo ele, o
Interlegis se tornou o maior programa de
modernização e integração do
Legislativo em todo o mundo e a
primeira experiência de inclusão digital
no âmbito parlamentar da América
Latina.
No encerramento (09 de
junho), serão realizadas, no período da
manhã, três palestras na Câmara
Municipal de Cáceres. A primeira delas
é sobre o Programa de Modernização do
Legislativo, que estará sob

responsabilidade do diretor da
Coordenação de Planejamento e
Relações Institucionais do Interlegis,
Francisco Biondo. Ele também falará
sobre o Cerimonial no Ambiente
Legislativo.
Em seguida, falará Helena
Assaf (consultora de Orçamento do
Senado Federal) com o tema “A
importância dos marcos jurídicos e da
sua atualização.
Abertura das oficinas:
Segunda-feira (05.06), às 09h00, no
campus da Unemat de Cáceres.
Contato: Justina Fiori (65) 9.9998-3783

erca de 30 alunos do Ensino
Médio da Escola Onze de
Março, localizada no município
de Cáceres, visitaram a
Superintendência de Arquivo Público,
órgão vinculado à Secretaria de Estado
de Gestão (Seges-MT). Os estudantes
conheceram, durante a visita desta
quinta-feira (01), um pouco do trabalho
realizado pelos setores de atendimento,
documentos escritos e gestão de
documentos.
A superintendente do órgão,
Vanda da Silva, e os gerentes de
Atendimento, Waltemberg Santos, e de
Documentos Escritos, Hilário Noriyuki,
conduziram a visita. Também foi
realizada uma palestra no auditório,
seguida por uma apresentação em que os
alunos, munidos de luvas e mascaras,
tiveram contato com diversos registros
históricos do Estado.
“É importante que os
estudantes conheçam esse espaço e o
trabalho que é realizado nesta
Superintendência. Estamos mostrando
um local em que é possível realizar
pesquisas referentes à Mato Grosso e ao
município em que eles moram”, afirma a
professora Janaina Rodrigues.
Documentos de Cáceres, como
o mapa do Plano Rodoviário Municipal

de 1960 do Fundo Cartografia e o Termo
de Fundação de Vila Maria do Paraguay
de 1778 (antigo nome da cidade que
também já foi conhecida como São Luiz
de Cáceres) do Fundo da Secretaria de
Governo, foram apresentados aos
discentes.
O que chamou a atenção do
estudante Pedro Souza, do 2º ano C,
foram a escrita, que aparece de várias
formas em documentos de diferentes
épocas, e o trabalho que é feito na
unidade para preservar toda a
documentação histórica. Já a estudante
Aline Brito, do 2º A, disse que já tinha
passou na frente da instituição, mas
nunca tinha entrado. “Não sabia que as
pessoas poderiam ter acesso aos
documentos de forma gratuita. Achei a
visita bem interessante”.
As visitas ao Arquivo Público
ocorrem às quartas e sextas-feiras. Para
grupos de até 30 pessoas, deve ser feito
um agendamento com antecedência de
15 dias.
A instituição está localizada na
Avenida Getúlio Vargas, nº 451, no
centro de Cuiabá. O local é aberto de
segunda a sexta-feira, das 13h às 19h.
Para mais informações, basta entrar em
contato pelos telefones (65) 3613-1800
ou (65) 3613-1802.
Foto: Assessoria

Os estudantes conheceram um pouco do trabalho realizado pelos
setores de atendimento, documentos escritos e gestão de documentos.
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PROJETO ORLA

Prefeitura de Cáceres dá mais um passo na concretização
do projeto de revitalização da Orla urbana de Cáceres
Ascom/Thais Sabino
Foto: Divulgação

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Indústria Comercio,
Meio Ambiente e Turismo, por
meio da Coordenação de Meio
Ambiente, conseguiu na quartafeira (31), após passar por uma
sabatina pelo (Consema)
Conselho Estadual do Meio
Ambiental e de outros órgãos
dispensa da EIA/RIMA, que é o
estudo de impacto ambiental,
agilizando assim o projeto de
licença ambiental necessário para

dar andamento ao projeto de
revitalização da orla urbana de
Cáceres, na parte central do Rio
Paraguai.
“O Projeto da Orla é um
sonho, uma promessa de
campanha, que estamos fazendo
gestão para concretizar, mas
existe uma burocracia muito
grande, que dia a dia vamos
conseguindo vencer.” Salientou o
Prefeito de Cáceres Francis Maris
Cruz, que ainda explicou sobre o
andamento do processo para a

construção.
“Para conseguir a
aprovação do (IPHAN) Instituto
do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, foi um
processo longo, depois a
Prefeitura tinha que ter a licença
ambiental e nós não tínhamos os
profissionais exigidos, que são
arqueólogos e outros
profissionais e nós não temos no
nosso quadro de funcionários,
fizemos então uma cotação para
contratação de uma empresa
especializada em projetos
ambientais, mas o valor era mais
de R$700 mil reais, um valor
muito alto e seria oneroso para os
cofres públicos, então os próprios
funcionários da Prefeitura
encarregaram- se da execução do
projeto, contando com a
colaboração de especialistas de
áreas afins que se dispuseram a
contribuir, não podemos nos
esquecer da valorosa
contribuição da (SEMA)
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente, desta forma
conseguimos realizar o projeto
ambiental, passamos pela
sabatina, agora o próximo passo é
o processo voltar para SEMA e

emitir a licença ambiental.
Estamos cada dia mais próximo
da concretização da nossa

merecida Orla, que irá encantar a
todos.” Finalizou o Prefeito
Francis.

AÇÃO SOCIAL

4ª Ciretran de Cáceres participou
do projeto Cidadania Indígena
Assessoria

O

Departamento Estadual de
Trânsito através da Escola
Pública de Trânsito por meio da
4ª Ciretran de Cáceres, participou do
projeto Cidadania Indígena em Mato
Grosso realizado pela SETASSecretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social na cidade de Vila
Bela da Santíssima Trindade no período
de 24 à 28 de maio de 2017.
Os servidores Luciel Evanino e
Marcos Ribeiro fizeram palestra para as
crianças e jovens chiquitanas da
fronteira do Brasil com a Bolívia.
As crianças receberam durante
as palestras orientações de segurança e
cuidados no trânsito, como atravessar a
rua com segurança, andar pela calçada,
as cores e sinais do trânsito,
deslocamento seguro pelas vias rurais e
urbanas. Já os jovens tiveram orientação
sobre o uso correto do capacete, a
utilização do cinto de segurança, as
consequências das desobediências às
leis de trânsito e o deslocamento com
segurança pelas vias rurais e urbanas.
“Foi importante às palestras
para nossas crianças, pois muitas
chegam a cidades próximas da fronteira
desorientadas sobre o trânsito, correndo

riscos de sofrerem acidentes graves.
Através das palestras elas foram
orientadas a andar corretamente pela
rua, principalmente porque tem várias
famílias chiquitanas que estão vindo
morar na cidade.
Já os nossos jovens circular
muitas vezes de motocicletas sem os
devidos cuidados colocando sua vida em
risco. Gostei tanto da palestra e da forma
como ela foi apresentada, que irei
solicitar o retorno da equipe do Detran,
pois nossa demanda é grande, ainda tem
muitas crianças e jovens que não
puderam participar das palestras”
enfatizou O cacique chiquitano
Sebastião Vitor Flores Justiniano.
Para o servidor Luciel Evanino
da 4ª Ciretran de Cáceres “ o projeto
Cidadania Indígena em Mato Grosso”
levou para os povos chiquitanos
Educação para o Trânsito respeitando o
meio em que elas vivem e a cultura, esse
diferencial é importante ao trabalhar
com povos indígenas.
Já o Chefe da Ciretran Marcos
Ribeiro “ O projeto é importante porque
além de educar para o trânsito, ajuda a
preservar a vida, evitar acidentes e
exercer a cidadania aos povos indígenas.
Foto: Assessoria

Os servidores Luciel Evanino e Marcos Ribeiro fizeram palestra para as
crianças e jovens chiquitanas da fronteira do Brasil com a Bolívia

ESTUPRO DE VULNERÁVEL
Tios são presos por abusar sexualmente de
sobrinhas em Lacerda e Conquista D'Oeste
Assessoria PJC-MT

D

ois homens acusados de estupro de vulnerável tendo como vítimas as
sobrinhas tiveram mandados de prisão cumpridos pela Polícia Judiciária
Civil, nesta quarta-feira (01.06), na região Oeste do Estado. Em Pontes e
Lacerda, J.A.S., 33, é acusado de praticar os abusos sexuais contra três sobrinhas. No
município de Conquista D"Oeste, R.N.S.L.,47, cometeu o crime contra a sobrinha de
apenas 10 anos. Acusado de abusar das sobrinhas diversas vezes, em datas não
determinadas, J.A.S. teve o mandado de prisão cumprido na zona rural de Pontes e
Lacerda. De acordo com as investigações, há mais de 4 anos o tio, mediante ameaças,
praticava atos libidinosos com as vítimas atualmente com 19, 17 e 14. Segundo as
vítimas, o tio era agressivo e entre as suas inúmeras ações, acariciava as partes íntimas
das meninas, arrancava a roupa delas a força e chegou a consumar a conjunção carnal
com uma delas. Em depoimento, as vítimas disseram que contavam a mãe sobre os
abusos, mas que ela não acreditava e fazia “vista grossa”, por depender
financeiramente do irmão
Em Conquista D'Oeste, o suspeito R.N.S.L. teve a ordem de prisão decretada
após familiares da vítima procurarem a Polícia, para relatar o abuso do tio contra a
sobrinha de apenas 10 anos de idade. Segundo as investigações realizadas pela
Delegacia de Pontes e Lacerda, o suspeito estava hospedado na casa da irmã e nos
momentos em que ficava sozinho com a vítima, pedia que a sobrinha tocasse o seu
órgão genital. Com o mandado expedido pela Justiça, o suspeito foi preso, na quartafeira (31), no município de Comodoro.
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Brasileiro e havaiano batem o limite do peso-pena e duelo pelo cinturão acontecerá
neste sábado. Todos os lutadores ficam no peso para a oitava edição do UFC Rio 8

Aldo e Holloway confirmam luta do
título, e Belfort pesa ao lado de Zenia
Globo Esporte
Foto: André Durão

A

luta pelo título do
peso-pena do UFC está
confirmada para este
sábado na Arena da Barra.
O campeão linear José
Aldo e o campeão interino Max
Holloway bateram exatamente
os 65,8kg de limite da divisão,
na pesagem oficial do UFC Rio
8 na manhã de sexta-feira, num
hotel na Zona Oeste da capital
carioca.
Enquanto o brasileiro
fez suspense ao pedir a toalha
para se pesar sem roupa
alguma, o havaiano aproveitou
a ocasião diante dos jornalistas
e provocou o dono do cinturão
principal ao fazer primeiro a

aferição: “Cadê ele?”.
Holloway foi o primeiro
deles a subir na balança,
exatamente nove minutos
depois do início da janela de
duas horas. Mostrando
confiança e descontraído, o
havaiano invicto há dez lutas
bateu o limite da categoria
peso-pena, e ainda fez gesto na
cintura para se dizer o dono do
cinturão.
Dez minutos depois, o
campeão linear José Aldo
chegou para se pesar e pediu o
auxílio da toalha.
O momento de suspense
durou pouco, e o lutador
amazonense também ficou no

limite, respirando mais
aliviado.
Também pelo card
principal, Vítor Belfort chegou
à balança acompanhado de sua
companheira fiel das últimas
semanas. Ao lado de Zenia, cão
de serviço que trouxe dos
Estados Unidos, o lutador
bateu 83,9kg. Pouco antes, seu
adversário, o americano Nate
Marquadt, pesou 84,4kg,
exatamente o limite do pesomédio.
O co-evento da oitava
edição do UFC no Rio de
Janeiro não demorou muito a
se confirmar.
Com apenas quatro
José Aldo pediu o auxílio da toalha na pesagem oficial, mas bateu o peso da categoria peso-pena

SÉRIE B 2017

Luverdense com mudanças para
enfrentar o Criciúma na Arena Pantanal
Globo Esporte

O

treinador Júnior Rocha
deixou o gramado na
derrota para o Londrina
afirmando que iria mudar o
Luverdense para as próximas
rodadas da Série B.
A tendência é que pelo
menos quatro posições tenham
alterações para a partida deste
sábado, contra o Criciúma, em
Cuiabá. Na lateral, Aderlan deve
perder lugar para Moacir. Na
zaga, Pablo pode ficar com vaga
de Pierre e no ataque, Macena
tende a ceder espaço para Rafael
Silva. Com a troca no ataque,
Rafael Silva deve atuar como
centroavante e abrir espaço para a
entrada de Rafael Ratão pelo lado
do campo. Douglas Baggio é
outro que volta de lesão e vai para
o jogo. Nas demais posições, o
time deve ser o mesmo que jogou
no Paraná pela última rodada. A
definição da equipe deve sair no
treinamento desta sexta-feira pela
manhã, em Lucas do Rio Verde.
Logo depois, a delegação
embarca para Cuiabá.

O Verdão do Norte deve
jogar com Diogo Silva, Moacir,
Neguette, Pablo e Paulinho;
Ricardo, Erik, Douglas Baggio,
Rafael Ratão e Marcos Aurélio;
Rafael Silva.
A equipe ainda não

venceu na Série B 2017 e ocupa
apenas a 18ª posição na tabela,
com um ponto em três jogos.
Luverdense e Criciúma jogam
neste (hoje) sábado, às 15h30, na
Arena Pantanal, pela quarta
rodada.

minutos de pesagem, Karolina
Kowalkiewicz bateu 52,2kg
para a luta do peso-palha com a
brasileira Cláudia Gadelha,
que oito minutos depois
atingiu 52,6kg, exatamente o
limite da divisão.
Quem viveu um drama
na manhã de sexta-feira foi o
experiente Iuri Marajó.

O paraense peso-galo
subiu na balança exatamente
no último minuto, às 10h59, e
demonstrou bastante
apreensão, até que foi
anunciado os 61,7kg, limite da
categoria.
Seu adversário Brian
Kelleher, não sofreu tanto, e
atingiu 60,8kg.

Foto: Assessoria/Luverdense EC

Luverdense, treinos
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**************
Apagando velinha neste
domingo a querida Luciany
Muniz Drager, que recebe os
c a l o ro s o s a b r a ç o s d o
maridão, filhas e inúmeros
amigos. Que esse novo ano de
vida venha com muita saúde,
amor e realizações. Na foto
com o marido e filhas.

By Rosane Michels

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

Um excelente fim de semana a Andréia
Cândido e sua filhota Helen Machado, que
desfilam simpatia e felicidade por ontem
circulam. Grande beijo!!!

Ao lado dos amigos e familiares
o jovem Pedro comemorou mais
um ano de vida, regado a
suculento churrasco, bolo,
doces e muita diversão. Na foto
ao lado dos pais Wander e
Rosane Vasconcelos apagando
mais uma velinha. Que Deus
ilumine seu caminho e lhe
conceda muita saúde,
prosperidade e conquistas.
Felicidades Mil!!!

Comemorando data nova hoje a encantadora
Jessica Castro, a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida. Parabéns!!!

A Lua em Gêmeos se une a Marte e
recebe um tenso aspecto de Saturno
indicando um dia de interiorização e
decisões, que podem trazer algumas
mudanças em sua vida e na das pessoas próximas.
O momento pode envolver a assinatura de um
acordo ou contrato que vem sendo negociado há
algumas semanas.

A Lua em Gêmeos se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando
dias de pequenas dificuldades com suas
finanças. Um pagamento pode atrasar, ou
surgir mais despesas que o normal. Procure manter
a calma e aproveite essa energia para organizar sua
vida material e financeira.

A Lua em seu signo, se une a Marte e
recebe um tenso aspecto de Saturno
indicando um dia de interiorização e
reflexão, especialmente com relação às
amizades. O momento pode trazer pessimismo e
necessidade de rever algumas escolhas, mas é
bastante positivo para organizar papéis, agenda e
compromissos pessoais.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e
recebe um tenso aspecto de Saturno
indicando um dia de reflexão profunda e
maior contato com seu mundo emocional
e espiritual. O momento é ótimo para rever algumas
escolhas do passado e reavaliar sua validade. Se
puder, distancie-se dos compromissos sociais.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e
recebe um tenso aspecto de Saturno
indicando um dia de revisão e reavaliação
de uma equipe de trabalho, que pode não
estar atingindo as metas que foram definidas. O
momento pode envolver desânimo e
distanciamento da vida social e dos amigos. Não se
deixe levar pelo pessimismo.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e
recebe um tenso aspecto de Saturno
indicando um dia de maior envolvimento
e exigências, relacionadas a um projeto
profissional que está envolvido. Prepare-se para
assumir mais responsabilidades hoje e nos
próximos dias. Respire fundo e faça o que deve ser
feito.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando um
dia que pode envolver resoluções
importantes relacionadas a um projeto de médio
prazo, que envolve viagens e pessoas estrangeiras.
No entanto, pode envolver, também, uma profunda
reflexão e mudanças em seu caminho espiritual.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno deixando você
mais fechado e em maior contato com seu
mundo emocional, que pode estar passando por um
momento de revisões e necessidade de
aprofundamento e mudanças. Não se deixe
envolver pelo baixo astral deste dia.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando um
dia de revisões e reavaliações mais sérias e
profundas de seus relacionamentos. É hora de fazer
uma limpeza e deixar para trás pessoas e parcerias
que já não fazem mais sentido em sua vida. O
momento pode envolver a clareza da necessidade
de um rompimento.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando um
dia intenso, de decisões importantes,
especialmente no trabalho. O momento pode
envolver a necessidade de assumir um novo
projeto, pelo qual não sente muita familiaridade.
Cuide com mais carinho de sua saúde.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando um
dia de interiorização e reflexão,
especialmente com relação a um romance, que vem
trazendo alguns problemas. O momento pede
realismo e certa frieza, para que possa tomar as
decisões necessárias. O relacionamento com um
filho pode passar pelo mesmo processo.

A Lua em Gêmeos, se une a Marte e recebe
um tenso aspecto de Saturno indicando um
dia de maior envolvimento com sua vida
doméstica e os relacionamentos em família. O
momento pode envolver problemas familiares ou
em sua casa. Você estará mais fechado e
interiorizado, em maior contato com o mundo
espiritual.

