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PREVENIR É LEGAL

VITÓRIA
DO 40
Conselho Tutelar e PM realizam
campanha
contra venda de bebidas alcóolicas a menores
Foto: Divulgação

Foto: Corpo de Bombeiros

Um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) apontou o álcool como o maior responsável por mortes de
brasileiros entre 15 e 19 anos, seja em acidentes ou por paradas cardíacas.
No Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os dados
registram aumento crescente no consumo de bebidas alcóolicas na
adolescência. Página 03

SOLIDARIEDADE

Rotary Club de Cáceres doa aparelho de ar
condicionado à Delegacia de Polícia Civil
Foto: Divulgação

Campanha visa orientação dos comerciantes

ORDEM NACIONAL

Delegado Wilson recebendo o aparelho condicionador de ar

PF fecha fronteira em Cáceres e
veta entrada de bolivianos em MT

A doação foi aprovada por unanimidade pelos rotarianos e a
solicitação foi atendida em vista a oferecer um maior conforto,
proporcionando um atendimento mais humanizado ao público que
necessita dos trabalhos da polícia. O Rotary percebeu a necessidade da
delegacia local e doou o equipamento. Página 03

Foto: Arquivo

A restrição da entrada de
estrangeiros de qualquer
nacionalidade por fronteiras
terrestres no Brasil foi prorrogada
por mais 30 dias, por causa da
pandemia de covid-19. E, apesar de a
medida do Governo Federal excluir
as cidades gêmeas, como Cáceres e
San Matias, na Bolívia, a Polícia
Federal não está permitindo que
bolivianos dessa cidade estrangeira
entrem em Mato Grosso por causa do
princípio da reciprocidade.

UNEMAT FAZ PESQUISA

Pesquisa da Unemat estuda a presença e imagem
do negro na Literatura produzida em Mato Grosso
Depois de 132 anos da assinatura da lei que aboliu a escravidão no
Brasil, o lugar do negro na sociedade brasileira continua desigual. Na
literatura mato-grossense o lugar ocupado pelo negro a partir do século
XXI começa mudar o rumo a fim de ultrapassar o estereótipo marginal e a
colocar-se como sujeito do seu discurso. Essa é uma das conclusões que
uma pesquisa desenvolvida por professores da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), chegou. Página 05

VÍTIMA FATAL

Portaria assegurou fronteira
fechada por mais 30 dias

Motorista atropela
ciclista e foge sem
prestar socorro

Página 04

JUSTIFICATIVA

Eleitor tem até 60 dias para
justificar ausência às urnas
O eleitor que não votou neste domingo (15)
deve justificar sua ausência às urnas para manter-se
regular perante à Justiça Eleitoral. A justificativa
pode ser realizada por meio do aplicativo e-Título
ou pelo site www.justifica.tse.jus.br. A análise do
pedido será feita pelo juiz titular da zona eleitoral
do eleitor. A regra é a mesma em caso de 2ª turno.

Página 04
AÇÃO RÁPIDA

PM prende um dos
ladrões que pernoitaram
em residência para roubar
Hilux em Cáceres

A justificativa pode ser realizada
por meio do aplicativo e-Título
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Tiro pela Culatra
“Quem não vive para servir,
não serve para viver”
Em sua homilia, o Pontífice pediu
para valorizar os dons que Deus entregou a
cada um, sem lamentar-se pelo que falta, e
não desperdiçar a VIDA “pensando só em
nós mesmos”.
Nesse sentido, insistiu que “quem
não vive para servir, não serve para viver”,
um lema que convidou a repetir e a meditar.
O Santo Padre destacou a
generosidade de Deus, “que é Pai e colocou
um bem tão grande nas nossas mãos,
confiando a cada um talento diversos”.
~Recordou que “somos portadores
duma grande riqueza, que não depende da
quantidade de coisas que temos, mas
daquilo que somos: a vida recebida, o bem
que há em nós, a beleza intangível com que
Deus nos dotou. Feitos à imagem d'Ele,
cada um de nós é precioso a seus olhos,
cada um de nós é único e insubstituível na
história”.
Lamentou que “muitas vezes,
olhando para a nossa vida, vemos só o que
nos falta e lamentamo-nos daquilo que nos
falta. Então cedemos à tentação do 'quem
dera…': quem dera que eu tivesse aquele
emprego, quem dera que eu tivesse aquela
casa, quem dera que eu tivesse dinheiro e
sucesso, quem dera que eu não tivesse tal
problema, quem dera que eu tivesse
pessoas melhores ao meu redor! Mas a
ilusão do «quem dera» impede-nos de ver o
bem e faz-nos esquecer os talentos que
possuímos”.
Diante dessa tentação de "quem
dera", insistiu que " o Senhor pede que nos
empenhemos no tempo presente sem
nostalgia do passado, mas na diligente
expetativa do seu regresso".
Este compromisso exige um
serviço. “E serviço é também a nossa
atividade, aquilo que faz frutificar os
talentos e dá sentido à vida: de fato, quem
não vive para servir, não serve para viver”.
Porque “o bem, se não se investir,
perde-se, já que a grandeza da nossa vida
não depende de quanto amealhamos, mas
do fruto que produzimos. Quantas pessoas
passam a vida só a acumular, pensando
mais em estar bem do que em fazer bem!
Como é vazia, porém, uma vida que se
preocupa das próprias necessidades, sem
olhar para quem tem necessidade! Se temos
dons, é para nós sermos dom para os
outros”.
“Ser fiel a Deus é gastar a vida, é
deixar que os nossos planos acabem
transtornados pelo serviço. [...]. É triste
quando um cristão se coloca à defesa,
prendendo-se apenas à observância das
regras e ao respeito dos mandamentos”.
Explicou que “o Senhor convida a
envolver-nos generosamente e a vencer o
temor com a coragem do amor, a superar a
passividade que se torna cumplicidade.
Nestes tempos de incerteza, nestes tempos
de fragilidade que correm, não
desperdicemos a vida pensando só em nós
mesmos”.
Nesse sentido, os pobres
desempenham um papel profético: “Os
pobres garantem-nos um rendimento
eterno e permitem, já agora, enriquecer-nos
no amor. Com efeito, a maior pobreza que
devemos combater é a nossa pobreza de
amor”.

O arquivamento da denúncia de
compra de votos em Cáceres nos dias
antecessores á eleição de 15, domingo,
por parte de um candidato vinculando a
parte adversária, não surpreendeu
nossa crítica política especializada,
sobretudo pela forma grosseira como
foi montada e manipulada pelos
amadores aprendizes do mal.
No sentido literal, o feitiço
virou contra o feiticeiro, com efeito
bumerangue, inclusive, levando o
incauto fraudador a amargar a derrota
no pleito. Passada a eleição, vencendo
o lado bom, cabe-nos analisar vários
pontos mal costurados e que nenhum
suporte legal daria à trama urdida
alusiva a compra de votos, senão
vejamos: Ao alardear a fake, o pseudo
marqueteiro do político abordando um
cabo eleitoral acusando-o de estar em
nome do adversário, comprando votos.
Ora, quem compra votos não
usa recibos, como exposto na
denúncia. A elaboração de um boletim
de ocorrências em nada justifica
provas haja vista que o manjado Beó,
não passa de simples peça informativa,
desprovida de acusação lastreada em
provas. Por fim, o absurdo da fraude, o
vídeo de um locutor mostrando o Beó,
prejulgando que voto comprado seria
nulo e o eleitor não deveria se arriscar
jogando fora seu voto. Gente de Deus,
a farsa bizarra só poderia mesmo ter o
desfecho correto, ser arquivada. Loas à
mui doutora ínclita magistrada
Graciene Pauline Mazeto da Costa,
pela decisão.
Óbvio, que ainda existem em
eleições as compras de voto, tipo cesta
(básica) e sexta feira, pré-pleito, com
R$10 antes de votar e o troco R$40,

X

depois da apuração, caso o comprador
seja eleito. Raros, mas comuns,
geralmente em disputas de vereança.
Tais casos ainda fazem parte do
folclore político dos grotões, onde se
troca voto por dentadura, um pé da
botina antes e o outro do pé depois da
eleição, tipo bônus de coronelismo
politiqueiro.
Acontece, que ultimamente,
com drones, leis específicas e
vigilância nas ruas, ficou mais difícil
comprar ou vender votos. Importante
na abordagem do caso, relembrar que
quem vende seu voto não passa de um
imbecil, pois nada poderá exigir do
eleito, que nada lhe deve. Tem também
o caso do eleitor esperto, pega o bererê
do fulano e vota no sicrano, sabendo-se
coberto do sigilo do voto. Trocando em
miúdos, dois safados, o confiado
candidato mau comprador e o eleitor
que se vende e não cumpre. E não
adianta espernear, bererê e voto tem
asas.
Concluindo, no caso do tentado
golpe do frustrado flagrante de compra
de voto, cumpre informar que a justiça
se rege pelo instituto da prova, a
material, já que a testemunhal sem
arcabouço da anterior é a prostituta das
provas. Teatrinhos com compadres não
funciona, além de configurar armação
típica de desesperados, acostumados
dentre outras, a forjar pesquisas, atrás
do voto útil, que se torna inútil, pela
ausência no abrir das urnas.
Que a lição tenha servido aos
que usaram de artífice politiqueiro
como forma de tumultuar o processo
democrático eleitoral, inclusive, num
desrespeito ao povo que não engole
mais tamanha covardia, Bom Dia!

DA REPORTAGEM
BRANCAS

Para o grupo de voluntários da SOS Animais do Pantanal, o
Instituto Ação Verde e a Associação de Artistas Visuais de Mato
Grosso que se uniram com o projeto SOS Pantanal e realizaram
um leilão online beneficente em prol dos animais do Pantanal,
afetados pelas queimadas dos últimos meses. O leilão que
iniciou no dia 18, segue até 10 de dezembro, ao todo mais de 50
obras estão expostas por 45 artistas – nacionais e internacionais
- em um evento virtual, de acordo com os protocolos de
distanciamento social e prevenção ao novo coronavírus. O
lance mínimo foi estudado por curadores profissionais e será
entre R$ 300 e R$ 1.000, dependendo da obra.
PRETAS

Para pessoas sem um pingo de consciência e respeito. Basta
umas voltas pela cidade para constatar, academias quebradas,
placas de trânsito arrancadas e amassadas, lixo dispensado de
qualquer jeito num verdadeiro desrespeito a natureza, parece
que o bem público é pra ser destruído. Será que não tem massa
encefálica pra saber que todo esse investimento é feito com
nosso próprio dinheiro via impostos? Enfim, uma tremenda
falta de consciência. Dia desses flagramos dois marmanjos se
esbaldando no parquinho recém instalado pelo Rotary Club de
Cáceres, na praça Makoto Hayashida, nos aproximamos pra
explicar que os brinquedos são destinados apenas as crianças e
acabamos agredidos com palavras de baixo calão. O ser
humano é realmente muito complicado. Se não tem reclama, se
tem não cuida, vai entender.
BRANCAS

Para o setor de iluminação pública da cidade, que tem realizado
um brilhante trabalho de substituição das lâmpadas antigas por
lâmpadas de led e quando solicitado um serviço via protocolo
no site da prefeitura, o atendimento é 100%, isso é prova de
uma administração preocupada em atender os anseios da
população. Parabéns ao setor pela agilidade no atendimento.
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

Para os irresponsáveis que desrespeitam o distanciamento
social promovendo aglomerações e ainda por cima sem usarem
máscaras. Só lembrando que o Coronavírus já voltou das férias
eleitorais e está a todo vapor. Minha gente a 2ª onda já está
provocando muitas mortes na Europa e os números do Brasil e
Mato Grosso já estão em alta. Fica a dica, todo cuidado é pouco,
ainda não temos uma vacina, portanto se cuide pro vírus não te
pegar.

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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PREVENIR É LEGAL

Levantamento aponta aumento do consumo de bebidas por adolescentes

Conselho Tutelar e PM realizam campanha
contra venda de bebidas alcóolicas a menores

Da Redação

Foto: Assessoria

conselheiros, a campanha não
tem o objetivo de destacar o
aspecto criminal da venda de
bebida a menores, mas sim de
educar, tanto os comerciantes,
quanto os adolescentes e as
famílias.
A campanha não tem
como foco a punição do
estabelecimento, o que a ação
busca é que o crime não ocorra,

por isso o trabalho está sendo
preventivo, com uma campanha
educativa de sensibilização.
A ação já foi
desenvolvida nos bairros: Jd
Universitário I e II,
Bandeirantes, Santos Dumont,
Espírito Santo, Vitória Régia,
Santo Antônio, Jd União,
Residencial Bem Viver, Walter
Fidelis e Luz do Sol.

PARCERIA INSTITUCIONAL

Rotary Club de Cáceres doa aparelho de ar
condicionado à Delegacia de Polícia Civil

Da Redação

E

Vários estabelecimentos já foram visitados

U

m relatório divulgado
pela Organização
Mundial da Saúde
(OMS) apontou o álcool como o
maior responsável por mortes de
brasileiros entre 15 e 19 anos, seja
em acidentes ou por paradas
cardíacas. No Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), os dados registram

aumento crescente no consumo
de bebidas alcóolicas na
adolescência.
Diante desse contexto, o
Conselho Tutelar de Cáceres,
órgão municipal encarregado por
zelar pelos direitos da criança e
do adolescente, está realizando
durante a semana, uma campanha
de conscientização sobre a

proibição de vendas de bebidas
alcoólicas para menores.
Intitulada PREVENIR É
LEGAL, a ação conta com o
apoio da Polícia Militar e visa a
vistoria e orientação nos
estabelecimentos que trabalham
com venda de bebidas alcóolicas
e mesas de jogos.
De acordo com os

SOLIDARIEDADE

Campanha Vale Solidário da Seeg Fibras entrega
cheque no valor de R$ 13 mil a Cáceres Mama

m atendimento a
solicitação feita pelo
delegado de Polícia
Judiciária Civil, Wilson Souza
Santos,
o Rotary Club de
Cáceres, representado pela
presidente Rosane Michelis, pelo
Governador 19/20 Washington
Calado e pelos rotarianos Mayza
Thomaz, Caetano Falone e
Santilia Nobre, entregaram na
manhã de terça-feira, um
aparelho de ar condicionado de
22.000 Btus para ser instalado na
sala de plantão da 1ª Delegacia
(CISC).
A doação foi aprovada por
unanimidade pelos rotarianos e a
solicitação foi atendida em vista a
oferecer um maior conforto,
proporcionando um atendimento
mais humanizado ao público que
necessita dos trabalhos da polícia.
O Rotary percebeu a necessidade

da delegacia local e doou o
equipamento.
“Tivemos a felicidade
de poder atender ao pedido do
delegado e fazer essa doação,
que irá ser de grande serventia
na melhora das condições de
trabalho não só dos agentes,
mas principalmente de oferecer
um melhor ambiente a
comunidade, que é o motivo de
servir do Rotary”, destaca a
presidente Rosane.
O delegado Wilson
Souza, agradeceu a parceria.
“Além de proporcionar ao
público um ambiente com mais
conforto e auxiliar o trabalho
diário dos nossos policiais, essa
atitude do Rotary Club de
Cáceres fortalece ainda mais a
nossa parceria institucional.
Agradecemos essa grande
colaboração”, finalizou.
Foto: Divulgação

Da Redação

A

Cáceres Mama recebeu
R$ 13.067,35 em doação
da Seeg Fibras, recurso
que será destinado no auxílio as
pacientes diagnosticadas com
câncer de mama.
A entrega do recurso
ocorreu na tarde de terça-feira
(17), em cerimônia realizada na
sede da empresa Seeg Fibras,
quando um cheque simbólico no
valor doado foi entregue pelos
gestores Júlio Pedrosa e Henrique

Matias as representantes da
Cáceres Mama.
A presidente, Terezinha
Kondo, comemorou. “Podem ter
certeza de que esse dinheiro vai
para onde precisa, porque,
quando um paciente tem câncer, a
família inteira fica doente, e eles
chegam aqui com as mais
diversas dificuldades”, afirmou
Terezinha.
O sócio proprietário da
Seeg Fibras, explicou que os

recursos foram arrecadados
durante campanha Outubro Rosa,
que anualmente é realizada para
conscientizar as mulheres sobre
os cuidados com o câncer de
mama.
Para arrecadar os
recursos, a empresa promoveu
uma campanha com os clientes
que ao contratarem um plano de
internet ou os combos telefone
fixo + APPTV + Internet durante
o mês de outubro, através do Vale
Solidário, estariam ajudando o
Cáceres Mama e o resultado foi
um sucesso, avalia Júlio.

Foto: Divulgação

Sala de plantão, onde será instalado o ar condicionado

Entrega do cheque pelos gestores da Seeg Fibras
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AÇÃO RÁPIDA

Suspeito foi preso na zona rural tentando pegar carona

PM prende um dos ladrões que pernoitaram
em residência para roubar Hilux em Cáceres
Da Redação

Foto: PMMT

P

oliciais militares do 6º
BPM de Cáceres
prenderam nesta quartafeira (18), um homem por
envolvimento em um roubo, no
bairro Massa Barro. De acordo
com o relato de uma das vítimas,
estava em sua residência
juntamente com seu namorado, e
por volta das 20h30 de terçafeira, foram surpreendidos por
quatro indivíduos armados que
anunciaram o assalto e
perguntavam onde estava a
camionete Hilux e também
queriam dinheiro. Segundo ela,
informou aos ladrões que a
caminhonete estava no sítio com
o pai e a madrasta e que ele só
retornaria no dia seguinte.
Diante das informações,
os ladrões dormiram na
residência, mantendo os dois
como reféns, a espera da
caminhonete. Na manhã

que um dos suspeitos estaria
pedindo carona na zona rural da
cidade. Ele foi localizado e tentou
correr para uma área de mata, mas
foi rendido.
O homem carregava uma
mochila com moedas, perfumes,

joias, um som portátil e óculos.
Ele ainda mostrou onde tinha
escondido a arma de fogo
artesanal, com uma munição
calibre 22, picotada. Porém, o
segundo suspeito não foi
localizado.

VÍTIMA FATAL

Motorista atropela ciclista
e foge sem prestar socorro
Da Redação

Dinheiro e objetos que estavam em poder do suspeito

seguinte, a madrasta chegou com
o veículo e também foi rendida
pelos criminosos.
De posse do veículo, os
ladrões fugiram levando também
02 celulares, 01 Iphone, 02
notebooks, joias e cartões de
banco. A camionete e alguns

objetos já haviam sido
recuperados por uma equipe do
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), mas as buscas
continuavam para a prisão dos
envolvidos na ação criminosa.
Durante as diligências, os
policiais receberam informações

ORDEM NACIONAL

PF fecha fronteira em Cáceres e
veta entrada de bolivianos em MT

U

m atropelamento
registrado na MT 170,
por volta das 18h 20 de
terça-feira, em Lambarí D'Oeste,
ceifou a vida da ciclista Girlaine
Maria da Silva, de 21 anos.
De acordo com
informações da Polícia Militar,
que atendeu a ocorrência, a
vítima foi atropelada por uma
caminhonete L 200 nas margens
da rodovia. O condutor não foi
identificado e fugiu do local sem
prestar socorro.
Uma enfermeira que
compareceu no local juntamente

com uma ambulância, ao
verificar os sinais vitais da
vítima, constatou que a mesma já
se encontrava em óbito.
Os policiais, diante do
fato isolaram o local e acionaram
a Polícia Judiciária Civil de Rio
Branco e a Politec, que realizou
os trabalhos de praxe e
encaminhou o corpo da vítima
para Cáceres.
Os policiais que
atenderam a ocorrência
realizaram rondas, mas não
conseguiram localizar o
responsável pelo acidente.
Foto: PMMT

Carolina Holland

A

restrição da entrada de
estrangeiros de qualquer
nacionalidade por
fronteiras terrestres no Brasil foi
prorrogada por mais 30 dias, por
causa da pandemia de covid-19.
E, apesar de a medida do Governo
Federal excluir as cidades
gêmeas, como Cáceres e San
Matias, na Bolívia, a Polícia
Federal não está permitindo que
bolivianos dessa cidade
estrangeira entrem em Mato
Grosso por causa do princípio da
reciprocidade.
“Desde o começo da
pandemia o governo boliviano

Bolívia a fim de saber se há
alterações nas restrições à entrada
de brasileiros, já que essa
situação pode mudar a qualquer
momento.
A portaria que prorroga a
restrição à entrada de
estrangeiros por meio terrestre no
Brasil é do dia 12 de novembro e
foi publicada no Diário Oficial da
União (DOU). Conforme
Barbieiri, não houve mudanças
significativas na prática em
relação aos trabalhos da PF, já que
o governo federal somente
estendeu regras que já estavam
em vigor.
As restrições não se
aplicam a brasileiro, nato ou
naturalizado; imigrante com
residência definitiva no Brasil;
estrangeiros em missão para
organismos internacionais;
funcionário estrangeiro
acreditado junto ao governo
brasileiro; estrangeiro que tenha
pais, filhos ou cônjuge brasileiros
e que tenha entrada autorizada
pelo governo brasileiro; e pessoas
que tenham Registro Nacional
Migratório.
A medida do governo não
se aplica ainda ao transporte
rodoviário de cargas.

não permite a entrada de
brasileiros mesmo que residam
em Cáceres. Então, a Polícia
Federal está proibindo a entrada
de bolivianos residentes em San
Matias”, explicou o delegado
André Luiz Barbieri, da
Delegacia da PF em Cáceres.
“Se o governo brasileiro
concede um benefício a um país,
esse país também teria que
conceder o mesmo benefício,
conforme o direito
internacional”.
Barbieri disse também
que a PF monitora
constantemente o Consulado da
Foto: Arquivo

Com a pandemia, Governo boliviano proibiu entrada de brasileiros

Acidente registrado por volta das 18h 20
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UNEMAT FAZ PESQUISA

Essa é uma temática pouco ou quase nada estudada no meio acadêmico em Mato Grosso

Pesquisa da Unemat estuda a presença e imagem
do negro na Literatura produzida em Mato Grosso
Lygia Lima

D

epois de 132 anos da
assinatura da lei que aboliu a
escravidão no Brasil, o lugar
do negro na sociedade brasileira
continua desigual. Na literatura matogrossense o lugar ocupado pelo negro
a partir do século XXI começa mudar
o rumo a fim de ultrapassar o
estereótipo marginal e a colocar-se
como sujeito do seu discurso. Essa é
uma das conclusões que uma pesquisa
desenvolvida por professores da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat), chegou.
Neste dia 20 de novembro,
em que se comemora o Dia da
Consciência Negra, por ser o dia da
morte do líder e símbolo da resistência
negra, Zumbi dos Palmares, a Unemat
traz os resultados da pesquisa
intitulada Cartografia e imagem de
Mato Grosso: A presença do negro na
produção literária dos séculos XX e
XXI . Essa é uma temática pouco ou
quase nada estudada no meio
acadêmico em Mato Grosso.
A pesquisa foi coordenada
pela professora Marinei Almeida, que
é doutora em Estudos Comparados de
Literaturas de Língua Portuguesa e
contou com financiamento da
Fundação de Amparo a Pesquisa de
Mato Grosso (Fapemat). A equipe de
pesquisadores conta ainda com
professores da Unemat e do Instituto
Federal de Mato Grosso e com alunos
da pós-graduação da Unemat e
UFMT.
A professora Marinei explica
que se interessou em estudar esse
tema depois de lecionar por alguns
semestres a disciplina de Literatura
Mato-grossense, no curso de Letras da
Unemat em Pontes e Lacerda. “Eu já
estudava e pesquisava as literaturas
dos países africanos de Língua

Portuguesa, portanto o meu tema já
englobava o negro. Percebi, tanto na
historiografia quanto em alguns
poucos livros de crítica sobre a
literatura produzida em Mato Grosso
que não havia praticamente nenhum
estudo que se debruçasse sobre o
negro nessa produção”, conta.
A partir desse interesse, a
pesquisadora começou a levantar
questionamentos. “Como um espaço
como Mato Grosso, território prenhe
de mestiçagem e misturas, sua
produção literária não dá ênfase ou
problematiza o negro e seus
contributos? Como, em um estado de
caráter estritamente híbrido ainda
estão silenciadas questões que
envolvem a África, bem como os
afrodescendentes no espaço de livros
de crítica e historiografia literária?
Qual é o objetivo dessa literatura ou da
historiografia em não trazer para o
espaço de reflexão tais questões?
Como essa produção poderia estar
articulando vozes, misturas,
mesclagem e convivências por meio
da presença do negro ou de suas
metáforas correspondentes e ou até
mesmo de temáticas, direta ou
indiretamente, abordadas?”.
Metodologia - A partir desses
questionamentos o grupo de pesquisa
iniciou a seleção de obras e produções
literárias para serem analisadas. O
grupo decidiu priorizar as produções
literárias publicadas entre as décadas
de 20 do século XX até início do
século XXI. A primeira constatação
foi de que poucas foram as obras em
que aparecem a figura do negro, e nas
em que ele aparece, sobretudo no
século XX, na maioria traz o negro no
lugar “engessado” das correntes
ideológicas que consideravam o negro
c o m o
i n f e r i o r .

Entre essas obras em que o negro é
apresentado de forma estereotipada
pode-se citar alguns contos e o
romance Piedade, de José de
Mesquita que, juntamente com Dom
Aquino, é considerado um dos
maiores escritores do final da primeira
década do século XX no estado. “O
negro na escrita de José de Mesquita
figura, ora no lugar da subalternidade,
ocupando o último lugar da escala
social e ora apresentado somente
como mera presença figurativa na
obra”, explica Marinei.
No entanto, a professora
lembra que nessa mesma época, a
atitude de um poeta corumbaense,
Lobivar Matos, vai se diferenciar dos
demais. “Ele traz o negro como
matéria de sua poesia. Em uma das
duas obras que Lobivar publicou em
vida, no livro Sarobá, de 1936, ele
aponta para a vida miserável que o
negro vivia, ou melhor, sobrevivia,
em bairro isolado onde apenas negros
moravam em estado de fome, doença,
morte e desemparo social. Este poeta
questiona criticamente o lugar desse
negro não somente na literatura, mas
fora dela, já que a Literatura serve
como um importante instrumento de
questionar o status quo” e da própria
realidade”, afirma a pesquisadora.
Segundo ela, no século XXI
podemos encontrar obras que
“servem” os dois lados de
representação ou apresentação do
negro. Ela destaca algumas autoras do
século XXI que, assim como Lobivar
Matos fez em 1936 se diferenciando
totalmente de seus contemporâneos,
estas autoras trazem uma maneira
diferenciada de olhar o negro, ora
dando voz a esse sujeito negro, ora
questionando o lugar desse negro na
sociedade, são elas: Tereza Albués,

Prof. Marinei Almeida, coordenadora da pesquisa

Luciene de Carvalho e Neuza Baptista
Pinto.
Resultados: Sobre a representação do
negro nas literaturas produzidas em
MT, em diferentes momentos, a
pesquisa confirmou que há sim a
representação do negro nessas
produções, mas se diferenciam em
momentos distintos. “Por exemplo,
nos anos 30, 40, 50 do século passado,
com exceção da produção poética do
Lobivar Matos, onde temos a
representação da opressão do negro
em uma sociedade desigual, por meio
de uma poesia ácida em que este poeta
aponta para uma denúncia do racismo
e desigualdade social do negro.
Lobivar não dá palavra ao
negro, no entanto pela voz poética
aponta para a necessidade de uma
consciência crítica sobre a situação do
negro, suas tradições, alegrias e força,
ao contrário de outras obras
contemporâneas a dele, como já
citamos o romance e alguns contos e
até alguns poemas, nos quais
apresentam a confirmação dos
estereótipos e visão preconceituosa do
negro em uma sociedade que
demonstra claramente a separação da
divisão social, com um racismo ora
velado, ora camuflado. Já no século
XXI podemos afirmar, exceto
algumas obras, que a representação do
negro já muda o rumo à uma
ultrapassagem do estereótipo e a
assunção do negro como sujeito do
seu discurso. Há também obras que
apontam para a aceitação da
identidade do negro em meio a uma
sociedade ainda repleta de
preconceitos, a que se acostumou
relegar o negro à marginalidade”,
resume.
A coordenadora da pesquisa
lembra, no entanto, que os
pesquisadores ainda darão
continuidade aos trabalhos, uma vez
que foram coletados muitos materiais
que ainda serão analisados.
Possibilidades: A pesquisadora
lembra que em Mato Grosso, como
em todo o Brasil, a partir da Lei
10.639 de 2003, ampliada em 2008

pela lei 11. 645, que incluiu
obrigatoriamente na rede de ensino
disciplinas que tratam da História e
Cultura da África e Afro-Brasileira e
Indígena, houve um considerável
avanço no que diz respeito ao
tratamento do negro, não somente na
produção de livros literários e
disciplinas que tratam dessa temática.
Segundo Marinei, a partir dessa
legislação também aumentaram as
ações que preconizam o respeito à
diferença de uma sociedade
multicultural e pluriétnica.
“Acredito que essas ações
precisam se intensificar não somente
em Mato Grosso e no Brasil, como no
mundo inteiro, sobretudo neste
momento em que forças contrárias
tentam ofuscar todo esse esforço e luta
contra desigualdade social,
o
racismo, a segregação, na grande
maioria por “um defeito de cor”, que
há séculos vem sendo engendrados”,
afirma.
Equipe: A equipe é formada por
professores tanto da Unemat, como
Marinei Almeida como coordenadora,
e os professores doutores Leonice
Rodrigues Pereira; Susanne Castrilon
e Isaac Newton de Almeida Ramos;
do IFMT/Campus Pontes e Lacerda
conta com a importante participação
do professor doutor Epaminondas
Matos de Magalhães e com os pósgraduandos Celiomar Porfírio Ramos
(PPGEL/UFMT e depois
PPGEL/UNEMAT); Luana Soares
(PPGEL/UFMT e depois
PPGEL/UNEMAT).
Livro: Ainda sobre os resultados dos
estudos e levantamentos sobre o papel
que o negro ocupa na literatura de
Mato Grosso está sendo organizada,
por Marinei Almeida e pelo professor
Epaminondas a publicação de um
livro, que a princípio deve ter o
mesmo nome do projeto de pesquisa.
O livro terá entre três e quatro
capítulos, sendo um deles uma
espécie de Dossiê sobre o poeta
Lobivar Matos e outro abordando
sobre a cultura afrodescendente em
Vila Bela da Santíssima Trindade.
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JUSTIFICATIVA

A taxa de abstenção foi de 25,4%, o que representa 589,48 mil eleitores

Eleitor tem até 60 dias para
justificar ausência às urnas
Assessoria
Foto: Ilustrativa

O

eleitor que não votou neste
domingo (15) deve justificar
sua ausência às urnas para
manter-se regular perante à Justiça
Eleitoral. A justificativa pode ser
realizada por meio do aplicativo eTítulo ou pelo site
www.justifica.tse.jus.br. A análise
do pedido será feita pelo juiz titular
da zona eleitoral do eleitor. A regra é
a mesma em caso de 2ª turno. O
prazo para justificar é de 60 dias
corridos a contar de cada pleito.

Em Mato Grosso, dos 2,31
milhões de eleitores aptos a votarem
neste primeiro turno, 1,72 exerceram
o direito ao voto. A taxa de abstenção
foi de 25,4%, o que representa
589,48 mil eleitores que não
participaram do processo
democrático.
Importante destacar que a
justificativa apresentada no dia da
eleição não exigia motivação. Já as
que serão apresentadas agora
precisam ser efetivamente

justificadas, por meio de
documentos que comprovem o fato
alegado. O juiz eleitoral poderá
negar a justificativa caso não seja
considerada válida (o eleitor precisa
comprovar tanto a real
impossibilidade de comparecimento
às urnas para votar, quanto a
impossibilidade de comparecer a
outro local de votação para justificar
no mesmo dia da eleição – no caso de
eleitor em viagem no dia do pleito).

SEM RACISMO

Atuação das mulheres negras
nos negócios em Mato Grosso
Assessoria

Justificativa pode ser feita pelo e-Título ou site www.justifica.tse.jus.br

M

ato Grosso tem 91 mil
mulheres negras donas de
negócio. O Estado ocupa
o 16° lugar entre as capitais, com
uma participação relativa de 59%.
Em todo o país existem cerca de 4,7
milhões de mulheres negras donas
de negócio. São Paulo tem o maior
contingente (642 mil), mas a maior
participação relativa no total, por
unidade da federação (UF), está na
Bahia, com 83%.
Os dados fazem parte de
levantamento feito pelo Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae) com
base em dados da Pesquisa Nacional
por Amostragem de Domicílio
(Pnad) do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), e
referem-se ao primeiro trimestre de
2019.
A pesquisa reflete as
desigualdades entre brancas e negras
em vários aspectos. As mulheres
donas de negócios têm maior
escolaridade que os homens (16%
maior), no entanto, as negras têm,
em média, 1,7 ano a menos de
escolaridade que as brancas
empresárias e estão há menos tempo
no mercado que as brancas, 73%
contra 79%.
A proporção de negras que
possui CNPJ (21%) é a metade da
verificada no grupo das mulheres
brancas (42%). As mulheres donas

de negócio ganham 17% a menos
que os homens e as negras ganham
49% menos do que as brancas.
Helem Sílvia Soares, 30
anos, sócia do salão Crisálida, que
atende exclusivamente clientes com
cabelos ondulados, encaracolados,
cacheados e crespos, conta que sua
maior dificuldade para abrir um
negócio foi financeira. Começou
num quartinho em sua casa, que
depois se transformou num espaço
maior construído pelo pai, até que se
mudou para um ponto comercial
onde está até hoje.
Isso depois do irmão
Rogério Carolino Soares, ter sido
demitido e usado o dinheiro da
indenização para se tornar sócio
dela. Outra barreira foi o preconceito
contra a profissão de cabeleireira.
“As pessoas me perguntavam como
eu poderia tratar de cabelo se o meu
cabelo era ruim. No curso,
questionava as professoras sobre
cortes que não 'podiam' ser feitos em
negras”.
Antes de montar o Crisálida,
ela trabalhou como auxiliar de
cabeleireira num salão tradicional de
classe média alta e foi lá que
começou a se questionar sobre o
trabalho que fazia, limitado a alisar,
escovar e fazer permanente afro.
Ela buscou conhecimento e
experiências de salões exclusivos
para cabelo crespo e conta que ao
Foto: Assessoria

Helem Sílvia Soares, 30 anos, sócia do salão Crisálida

visitar um empreendimento em
Rondônia, percebeu de cara que era
aquilo que queria para sua vida.
Durante a pandemia de
covid-19, o salão ficou fechado por
dois períodos em mais de 40 dias em
cada um deles. No entanto, ela conta
que tinham dinheiro guardado e
conseguiram sobreviver e ainda
ajudaram os dois funcionários que
trabalham no regime Salão Parceiro.
Se para muitos a pandemia
foi ruim, para Helem não. “Houve
um boom de transição capilar
durante a pandemia e o volume de
clientes cresceu muito.
Tanto que vamos fazer uma
minirreforma para ampliar o
espaço”. Mulheres que alisavam ou
tingiam os cabelos quimicamente
abandonaram o hábito durante a
pandemia e estão se readaptando aos
cabelos naturais, por isso a grande
procura pelo salão.
Ivonete Guarino, 33,
também recorreu a sua experiência
pessoal para abrir startup
VoContigo, um serviço de transporte
de pessoas especializado em idosos.
Depois de viver o drama com
doentes na família ela resolveu criar
um serviço para aplacar as “dores”
de outras pessoas que vivem esse
tipo de situação.
Para testar a viabilidade do
projeto, ela mesma atuou como
motorista do projeto piloto da
empresa e começou a operar em
março desse ano. “Veio a pandemia e
parou tudo. Em outubro, retomou o
projeto com motoristas parceiros,
escolhidos a partir de indicação e
validados após avaliação
psicológica”, conta.
Ela explica que tem cinco
motoristas validades e 12 na lista
para a seleção. Reforça que os eixos
da empresa são segurança,
humanização e afeto no transporte
de idosos.
A empresa disponibiliza três
produtos, todos solicitados por
WhatsApp: corrida avulsa, pacotes
personalizados e serviço de
concierge (em que o motorista
acompanha o idoso numa consulta
médica, por exemplo).
Ivonete reforça que ela
vende um know-how calcado em
tudo que já passou, o que gera
confiança nos clientes.

Tanto pelo e-Título como
pelo Sistema Justifica
(www.justifica.tse.jus.br) é ofertada
a possibilidade de anexar
documentos (formato PDF, JPG e
PNG) que comprovem a
impossibilidade de votar. O eleitor
pode justificar a ausência às eleições
tantas vezes quantas forem
necessárias. Se, por outro lado,
deixar de votar e também não
justificar a ausência às urnas por três
eleições seguidas (lembrando que
cada turno de votação conta como
uma eleição), terá seu título
cancelado.
Para quem não compareceu
e também não justificar a falta, é
necessário pagar a multa por
ausência injustificada às urnas.
Neste caso, ele deve entrar em

contato com seu Cartório Eleitoral.
Consequências - Enquanto não
regularizar a situação com a Justiça
Eleitoral, o eleitor não poderá obter
passaporte ou carteira de identidade,
receber vencimentos de função ou
emprego público correspondentes ao
segundo mês subsequente ao da
eleição, participar de concorrência
pública ou administrativa da União,
dos estados, dos municípios ou das
respectivas autarquias, inscrever-se
em concurso ou prova para cargo ou
função pública, e neles ser investido
ou empossado, renovar matrícula em
estabelecimento de ensino oficial ou
fiscalizado pelo governo, praticar
qualquer ato para o qual se exija
quitação do serviço militar ou
imposto de renda, entre outros
impedimentos.
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COPA DO BRASIL

Um jogo difícil. Um jogo que a gente não veio buscar este resultado

Treinador do Cuiabá diz que não esperava derrota
para o Grêmio e agora o foco é todo na Série B
Marco Stam/SN

Foto: Assessoria

O novo treinador do Cuiabá,
Allan Aal, classificou como
“difícil” o jogo contra o
Grêmio no qual o Dourado
perdeu por 2 a 0, em Porto
Alegre, e se despediu da Copa
do Brasil sem avançar para as
semifinais. O técnico se
mostrou incomodado com a
derrota, mas pontuou que o
grupo precisa valorizar a
classificação para as quartas de
final, disse que vai tirar a
eliminação como aprendizado
e reforçou que o foco maior é a
Série B do Campeonato
Brasileiro.
“Um jogo difícil. Um
jogo que a gente não veio
buscar este resultado, mas
sabíamos da dificuldade e da

Treinador do Cuiabá, Allan Aal

MATOGROSSENSE

Nos pênaltis, Dom Bosco vence Operário
e garante primeira vaga nas semifinais
Herbert de Souza/SN

O

Dom Bosco está
classificado para as
semifinais do
Campeonato Mato-grossense
Martinello Sicredi 2020. O
Azulão da Colina bateu o
Operário e garantiu a primeira
vaga para a fase seguinte da
competição.
Na partida de ida, o
Dom Bosco venceu por 1 a 0,
no estádio Dito Souza, em
Várzea Grande. Crispim e
Dedé marcaram para o
Operário e Igor Vieira fez para
o Leão. Assim, a partida
acabou sendo decidida nos
pênaltis.
Agora o Dom Bosco
espera o adversário que sairá
do confronto entre União x
Poconé. O jogo será na
próxima quarta-feira (25).
Na semana passada, o
Nova Mutum derrotou o Galo
por 1 a 0. A última partida das
quartas de final entre
Luverdense e Cuiabá que será

no estádio Passo das Emas, em prevista.
Lucas, segue sem data

qualidade do Grêmio. Uma
equipe que vem num momento
muito bom e crescente durante
o Campeonato Brasileiro da
Série A e também na Copa do
Brasil. Sabíamos da
dificuldade e não conseguimos
manter aquele mesmo nível
que, de repente, a gente poderia
ter mantido numa intensidade
mais alta”, analisou.
O próximo confronto já
é no sábado (21) contra o CSA,
na Arena Pantanal. O plano de
Aal é recuperar os atletas e no
pouco tempo de treino que
resta para a partida “corrigir
algumas situações que
serviram para a gente
visualizar in loco aquilo que a
gente já vinha observando do
lado de fora”. O empate com o
América-MG na última rodada
teve sabor amargo para o
Dourado, que chegou aos 37
pontos e está empatado, em
número de pontos, com os
mineiros e com o Sampaio
Correia, mas perde nos
critérios de desempate e caiu
para a 4ª colocação, apenas três
pontos à frente do Juventude.

Com a classificação em
risco, o Cuiabá precisa voltar a
vencer na competição para
manter vivo o sonho do acesso.
Pela frente terá um CSA em 12º
lugar com 28 pontos e
fragilizado por duas derrotas
seguidas. Agora, como Aal
disse, serão “mais 17 decisões
pela frente”. Classificação
Série B
1 – Chapecoense 44 pontos
2 – Sampaio Corrêa 37 pontos
3 – América-MG 37 pontos
4 – Cuiabá 37 pontos
5 – Juventude 34 pontos
6 – Ponte Preta 32 pontos
7 – Avaí 30 pontos
8 -CRB 29 pontos
9 – Paraná 29 pontos
10 – Operário-PR 29 pontos
11 – Confiança-SE 29 pontos
12 – CSA 28 pontos
13 – Brasil de Pelotas 26
pontos
14 – Guarani 25 pontos
15 – Cruzeiro 24 pontos
16 – Vitória 24 pontos
17 – Náutico 20 pontos
18 – Figueirense 21 pontos
19 – Botafogo-SP 18 pontos
20 – Oeste 8 pontos

Foto: Assessoria

Dom Bosco tá na semifinal
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Com direito a bolo e festa, o cirurgião
dentista Renato Michels recebeu os
cumprimentos. Na foto ao lado dos pais
André e Marimar, o aniversariante
cantou o tradicional parabéns. Hoje e
sempre você merece muitos abraços e
homenagens. Que Deus, ilumine ainda
mais seu caminho, para que possa
conquistar todos os seus sonhos.
Parabéns!

By Rosane Michels

***********
Desejamos um ótimo
d i a a o p ro f e s s o r
Juliano Alves, que com
muita competência
desenvolve um
brilhante trabalho
junto ao Conselho da
Comunidade, sempre
abraçando as causas
sociais. Sucessos!

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

*******************************
HORÓSCOPO

**********

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio
e recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia em que seus
relacionamentos,
especialmente os de trabalho,
estão em descompasso. Não há
entendimento, portanto, não insista em
disputas e competições com colegas e/ou
superiores.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em seu signo indicando
um dia de interiorização e
dificuldade de se relacionar com
leveza, especialmente com
familiares. Se puder, distancie-se de tudo e de
todos e curta o silêncio e a solitude. O dia é
ótimo para ficar quietinho no seu canto e colocar
as leituras em dia.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia de maior envolvimento com
projetos de médio prazo que,
certamente, têm exigido muito
de você. Procure organizar sua rotina e agenda e
tudo correrá exatamente como espera,
especialmente se estiver envolvido com projetos
de internet.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio
e recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando
um dia de dificuldade na
comunicação e necessidade
de distanciamento e solitude.
O dia pode ser um pouco pesado, por isso, se
puder, descanse. Dedique-se a atividades
que busquem o equilíbrio da saúde integral.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio
e recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia em que você deve evitar
reuniões de trabalho que
envolvam a discussão de uma parceria
financeira ou um novo investimento. Se
puder adie, pois os egos estão mais aflorados
e as disputas mais acirradas.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia de enfrentamento de
dificuldades nos contatos
sociais e/ou comerciais. Se estiver em fase de
negociação financeira, relacionada a um
projeto em equipe, procure adiar reuniões de
trabalho. Um amigo pode precisar de sua
ajuda.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de
Capricórnio e recebe um
tenso aspecto de Vênus em
Libra indicando um dia que
você pode ter algum desentendimento
com uma pessoa querida de seu convívio;
pode ser um familiar. Não é um bom
momento para querer se firmar, ser o dono
da razão, ter a última palavra.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando
um dia denso e difícil, com
enfrentamento de problemas
no trabalho. Se puder, adie reuniões
decisivas, faça apenas o estritamente
necessário. Sua produtividade pode estar
mais baixa, portanto, se puder, tire este dia
para descansar.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia que você pode sentir
dificuldade na comunicação,
especialmente se estiver envolvido em
negociações relacionadas a um projeto de
trabalho ou o fechamento de um contrato. Se
puder adie. Não é um bom dia para novos
contatos comerciais.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio e
recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciamento e
solitude. Se puder, durante este
dia, faça apenas o que lhe dá prazer, deixe os
compromissos para amanhã. Medite e pratique
atividades que tragam equilíbrio à sua saúde
integral.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio
e recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando
um dia em que você deve
evitar assuntos que envolvem
dinheiro, com seu amor, ou com um filho,
pois há um descompasso, uma forte
possibilidade de desentendimento. Um
contrato relacionado a um projeto criativo
pode ser negociado.

A Lua se une a Saturno nos
últimos graus de Capricórnio
e recebe um tenso aspecto de
Vênus em Libra indicando
um dia de dificuldade com
uma equipe de trabalho. Não é
um bom momento para iniciar novos
projetos, apenas para dar andamento aos já
iniciados. Adie novos contatos comerciais,
especialmente se estiver envolvido com
grandes empresas.

Parabenizamos a querida Anna Cristina Ando que hoje está
colhendo mais uma flor no jardim da vida. E neste dia especial
nós do JCC desejamos os mais sinceros votos de paz, saúde,
felicidades e muitos anos de vida.

*******************************
***************
Flores multicolorida para Maria
Alice Campos Mensch,
aniversariante do dia, que desde
cedo recebe em suas redes sociais
manifestações de carinho pela data.
Celebre a vida e festeja a data com
muita alegria! Que a felicidade
esteja sempre transbordando na sua
vida, que nunca lhe falte saúde, são
os nossos votos.

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

Destaque especial a Denise Cristina
Bodoni que festeja data nova ao lado dos
familiares e amigos. Que Deus conceda a
você um ano pleno de felicidades, saúde,
paz, amor e prosperidades. Grande
abraço e Feliz ano!

