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Trabalhadores em Cáceres vão as ruas em protesto
contra as Reformas da Previdência e Trabalhista
Foto: Divulgação

No dia nacional de paralisação contra as propostas das
reformas trabalhistas e da Previdência Social do governo Michel
Temer, centrais sindicais, movimentos sociais e trabalhadores da
área de educação saem as ruas em Cáceres. Página 03

PARCERIA GOVERNO E ROTARY

Cinquenta e dois municípios serão contemplados com
academias ao ar livre, edital foi lançado nesta semana

Foto: Assessoria

Concentração na Praça Duque de Caxias as 7h 30

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Grande festa em Cáceres marca início
dos Jogos Escolares de Mato Grosso

Lançamento do Edital das Academias da Terceira Idade entre Governo e Rotary

O Governo do Estado de Mato Grosso lançou o Edital das
Academias da Terceira Idade pelo Rotary Club, Distrito 4440. Ao
todo, 52 municípios serão contemplados com 100 academias ao ar
livre. Página 05

Foto: Marcio Camilo/Seduc

Uma grande festa
marcou a cerimônia de
abertura dos Jogos
Escolares da Juventude de
Mato Grosso, na noite desta
terça-feira (25.04), em
Cáceres. A cerimônia
ocorreu no Ginásio
Municipal Didi Profeta e
reuniu às delegações
participantes dos jogos,
autoridades políticas e
população em geral, que
a c o m p a n h o u o
acendimento da pira
olímpica e apresentações
culturais de danças típicas
de Mato Grosso. Página 03

Cerimônia de Abertura dos Jogos Escolares da Juventude

ESPORTES

ZPE CÁCERES

Ordem de serviço para as
obras da ZPE sairá em maio
Foto: Divulgação

Página 07

No próximo mês, o governo do Estado
dará a ordem de serviço para a execução da
primeira etapa das obras da Zona de
Processamento de Exportação (ZPE),
localizada no município de Cáceres. Página 04

Café da
Manhã
Página 02

ZPE Cáceres, ordem de serviço para execução da primeira etapa
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Mesma essência para
nomenclatura diferente

A ditadura do preconceito
A ditadura do preconceito
desponta em todas as classes sociais e
lugares, dai a razão de percebermos a
todo instante em
nosso convívio,
atitudes de desrespeito e
desconsideração que constituem uma
das mais drásticas e destrutivas mazelas
nas relações da humanidade.
Julgar alguém
simplesmente
pela aparência, engessa a inteligência e
faz gerar toda sorte de discriminação e
descontrole. Desta forma, nesse jogo
“segregador” de separação e escolhas
de pessoas ou de grupos sociais,
fatalmente podemos provocar
infelicidades às
pessoas,
desencadeando lágrimas secas e
invisíveis,
e em consequência
cultuarmos injustiças , ou até distorção
de contextos, fomentando e violando
direitos humanos.
Portanto, enquanto vivermos
pensando apenas no supérfluo, na
vaidade do poder transitório e da
acumulação de bens, classificando
pessoas pela ótica dos interesses, com
certeza o tédio, a angustia serão nossos
parceiros mais íntimos e contínuos nos
momentos de reflexões.
A espiritualização do ser nos
emprestará sempre recursos para que
possamos aceitar e entender os nossos
limites, a aceitar o outro com os seus
acertos e desacertos, valorizando cada
fato com a singeleza e beleza perceptível
apenas nas mínimas coisas que nos
acontecem e que verdadeiramente nos
tornarão melhores a cada amanhecer e
dia após dia passamos a entender as
pessoas com as suas desigualdades
presentes.
Ao passarmos a ver os outros sem
prejulgamento e sem recusas
antecipadas, nos permitirá perceber a
existência sobre outro prisma, diferente
daquele que costumeiramente
o
tínhamos, possibilitando-nos a certeza
de que estamos em permanente
construção e crescimento, que perfeição
não existe, por isso, é que a tolerância
para com os que nos cercam, nunca
poderá estar no limite da rejeição, pois
todos nós estamos em fase de
reconstrução sempre a cada erro ou a
cada deslize, e se ainda estamos por aqui,
é por que ainda temos muito a fazer, e
mesmo depois da partida, tenha a certeza
que a nossa vida será uma forma de
lições para quem fica.

Recentemente lendo uma
dessas revistas que tratam sobre
reposicionamento no mercado de
trabalho, um jovem estudante de
Ciências Contábeis demonstrando sua
preocupação, questionou, se com o
advento das novas tecnologias o curso
de Ciências Contábeis estava com os
dias contados e consequentemente
estaria correndo risco de ser extinto no
futuro.
Conforme o Conselho Federal
de Contabilidade, há 528.230
profissionais ativos registrados no
Brasil, incluindo os de formação
técnica e os bacharéis, isso sem contar
as organizações contábeis, que somam
outras 59 mil. Apesar do grande
número de profissionais, há carência
de mão de obra especializada. Muitos
concluem o curso e ficam parados no
tempo, ao passo que a profissão é
dinâmica.
O dia 25 de abril, era celebrado
o dia do contabilista, até que em 1997,
a primeira turma do STJ, ao apreciar o
REsp 112.190/RS, decidiu, que não
existe a profissão de “contabilista”.
Em seguida, através da Lei nº
12.249/2010, o termo “contabilista”
foi substituído pelo termo
“profissionais da Contabilidade”. Em
função desta mudança, o CFC passou a
dizer que no dia 25 de abril se
comemora o dia da Contabilidade,
abrangendo Técnico em Contabilidade
e Contador.
Você deve estar se perguntando,
o porquê de todo este emaranhado de
números. A resposta é simples, tem o
intuito de dizer ao jovem estudante que
o advento das novas tecnologias é
imprescindível para o
desenvolvimento da Contabilidade.
Há de se ter em mente que as
ferramentas desenvolvidas na área da
informática contribuem para a
organização e otimização do trabalho
dos profissionais da Contabilidade. No
entanto, há decisões, análises e
orientações que não podem ser
substituídas pelo computador. Aí que
entra a expertise do profissional
qualificado.
Dissemos que a profissão é dinâmica,
assim como a informática. Porém,
funções da Contabilidade como
auditoria e controladoria nunca
poderão ser substituídas por
programas de computador.
Neste aspecto não vale
inteligência artificial, mas sim
indivíduos dotados de atividade

mental que possa dar racionalidade ao
curso de ações para que as
organizações, seja pública ou privada
possam atingir seus objetivos. Uma
organização sem contabilidade é uma
entidade sem memória, sem identidade
e sem as mínimas condições de
sobrevivência, ou de até mesmo,
planejar seu crescimento.
Em outras palavras,
Contabilidade também é
planejamento. Falando em
planejamento, cabe aqui um adendo,
de que o poder público planeja bem,
mas executa mal. Não podemos dizer o
mesmo da iniciativa privada.
Digo aos principiantes na
profissão e aos que “pararam no
tempo” que o CFC publicou a NBC PG
12 (R2) que trata da Educação
Profissional Continuada, cuja
atividade visa atualizar e expandir os
conhecimentos e competências
técnicas e profissionais, as habilidades
multidisciplinares e a elevação do
comportamento social, moral e ético
dos profissionais da Contabilidade.
Qualificação nunca é demais.
Com a amplitude da profissão contábil
existem áreas de atuação e termos
empregados no dia a dia, tais como,
contabilidade dos setores aéreo,
elétrico, eleitoral, hospitalar, social,
enforcement, break even point,
compliance, day trade, swap e muitos
outros que se o profissional não estiver
atualizado, particularmente acho
muito difícil que ele saiba o significado
e aplicação na prática dessas áreas e
termos.
Estudiosos são categóricos ao
afirmar que o profissional da
Contabilidade no século XXI deve ter
um conhecimento amplo e qualificado
em função das novas necessidades do
mercado, que dispõe de muitas
informações em reduzido espaço de
tempo.
Por fim, tranquilizando nosso
jovem estudante de que a profissão
contábil não sucumbirá, ao passo que o
profissional da Contabilidade estará
fadado ao insucesso caso não saia de
sua zona de conforto. Pois já dizia o
S e n a d o r J o ã o Ly r a Ta v a r e s
“trabalhemos, pois, tão convencidos
de nosso triunfo”. Parabéns aos
profissionais da Contabilidade.

INSCRIÇÕES BOLSAS UNEMAT
O Programa de Formação de Células
Cooperativas - Programa Focco da
Unemat lançou edital para seleção de
bolsistas, com oferta de 120 vagas,
sendo destinada ao menos uma vaga para
cada curso de graduação, distribuídas
nos 13 câmpus. Com vigência de 12
meses, o bolsista receberá R$ 400,00
por mês. A carga horária cumprida pelo
bolsista será de 20 horas semanais. As
inscrições estão sendo realizadas através
de formulário online, onde uma cópia
será encaminhada ao e-mail do
participante, para verificação e reedição,
se necessário. Os documentos enviados
para contagem de pontos no Barema
devem ser digitalizados de forma
legível, preferencialmente em PDF.
PROGRAMA IDIOMAS SEM
FRONTEIRAS
O programa Idiomas sem Fronteiras
(IsF) abriu nesta quinta-feira (27),
inscrições para cursos gratuitos de
alemão (on-line) e de japonês
(presencial). Podem concorrer
estudantes de graduação e pósgraduação stricto sensu, professores e
técnicos das universidades
participantes. As inscrições devem ser
feitas pela internet até o dia 8 de maio. As
aulas terão foco no desenvolvimento de
habilidades linguísticas com fins
acadêmicos e na preparação para os
exames de proficiência nas duas línguas.
O resultado da seleção será divulgado no
dia 11 de maio e as aulas terão início no
dia 15.
HONRARIA

O ministro da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Blairo Maggi,
participou do lançamento da 13ª Edição
Especial dos Melhores Cafés do Brasil.
O evento promovido pela Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic).
Maggi também foi homenageado com a
Medalha Mérito Industrial do Café, em
reconhecimento à modernização que
vem promovendo no Ministério da
Agricultura, possibilitando melhor
desempenho do agronegócio nos
Claiton Cavalcante é Contador, mercados interno e externo.
especialista em Contabilidade Pública
LATO SENSU/MBAS
e Controladoria Governamental
O Supremo Tribunal Federal - STF,
decidiu por 9 contra 1, que as
universidades públicas poderão cobrar
mensalidades em cursos de pósgraduação lato sensu. A decisão não se
aplica para mestrados e doutorados,
UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
somente para cursos de pós graduação
CNPJ 24.823.041/0001-46
lato sensu e especialização como os
MBAs. O entendimento firmado pela
E-mail: correiocacerense@hotmail.com
Corte foi o de que a garantia
Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
constitucional da gratuidade de ensino
não impossibilita a cobrança, por
Rosane Michels - Editora
universidades públicas, de mensalidade
www.jornalcorreiocacerense.com.br
em curso de especialização.

A nossa passagem por esta vida é
muito rápida, mas o suficiente longa
para cometermos erros irreparáveis,
julgando muitas vezes com extremo
rigor e pouca tolerância, assumindo
atitudes individualistas, que por vezes
são
dispensáveis, simuladas e até
agressivas ao círculo em que vivemos.
Economista Wilson Carlos Fuáh – É
Especialista em Recursos Humanos e
Relações Sociais e Políticas. Fale com
o Autor: wilsonfua@gmail.com

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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JOGOS DA JUVENTUDE

dos momentos marcantes da cerimonia foi o acendimento da pira olímpica, que simbolizou o início dos jogos em Cáceres

Grande festa em Cáceres marcou início
dos Jogos Escolares de Mato Grosso
Marcio Camilo

Foto: Marcio Camilo/Seduc

Na cerimônia foi exibido um vídeo
sobre ex-atletas que passaram pelos
jogos e que hoje são profissionais
bem sucedidos. “O esporte vai tornar
você um vencedor”, afirmava o
slogan do vídeo. A mensagem
motivou a estudante Talia Ketekkyn,
da Escola Estadual Maria Leite
Marcoski, de Várzea Grande.
Ela, que vai jogar futsal na
competição, ressaltou que o vídeo
serviu de incentivo e exemplo para
ela continuar praticando esportes.
“Para mim, a mensagem que ficou
foi para nunca desistirmos dos
nossos sonhos, de sempre lutarmos
por uma vida digna e melhor”, disse
a estudante de 15 anos.
A moradora de Cáceres,
Aline Gomes, está empolgada com a
realização dos jogos escolares na
cidade. Ela destacou que gosta muito
de esportes e que a competição
movimentará a cidade em vários
aspectos. “O evento não é apenas
uma competição. Com os jogos
Cáceres tem a oportunidade de
mostrar aos visitantes sua história
secular. Além disso, o esporte
oportuniza o respeito,
companheirismo e diversidade de
culturas entre os alunos-atletas”,
enfatizou Aline que é formada em

publicas (estaduais, municipais e
federais) e colégios particulares. O
evento é uma realização da
Secretaria de Estado de Educação,
Esporte e Lazer (Seduc-MT), em
parceria com as cidades sedes.
Autoridades - Na cerimônia, o
secretário adjunto de Esporte e Lazer
de Mato Grosso (Sael-MT),
Leonardo de Oliveira, disse que o
objetivo do Governo é formar
grandes cidadãos por meio do
esporte. “O esporte talvez seja a
maior ferramenta de inclusão social
que temos no Brasil. É através das
práticas esportivas que os jovens,
principalmente das periferias, se
afastam do crime”, salientou.
Ele também destacou que o
Governo está com uma série de
políticas para fomentar as práticas
esportivas, como os projetos Esporte
na Escola e Arena da Educação.
Essas medidas, conforme o gestor,
irão valorizar os professores de
Educação Física e revelar grandes
talentos para o esporte de Mato

Autoridades marcam presença na cerimônia de abertura dos Jogos Escolares da Juventude

Educação Física.
Um dos momentos
marcantes da cerimonia foi o
acendimento da pira olímpica, que
simbolizou o início dos jogos em
Cáceres. A noite também contou
com a banda do Exército que tocou o
Hino Nacional e fez toda a trilha
sonora do evento. Também houve
apresentação cultural do Grupo de
Projeção Folclórica Igarapé, da
Escola Estadual União e Força. Os
estudantes fizeram um 'mix' de
danças típicas de Mato Grosso,
como o rasqueado e o siriri.

Cáceres sedia a primeira de
nove etapas regionais dos Jogos
Escolares de Mato Grosso. O início
das disputas esportivas é nesta
quarta-feira (26), nas modalidades
de handebol, futsal, vôlei e basquete.
Participam dessa etapa cerca de 600
alunos-atletas, de 12 a 17 anos, de
seis municípios: Várzea Grande,
Araputanga, Mirassol D'Oeste,
Lambari D'Oeste, Cuverlândia e
Cáceres.
Até o final das 10 etapas
regionais os jogos irão mobilizar
cerca de 10 mil estudantes de escolas

Trabalhadores em Cáceres vão as ruas em protesto
contra as Reformas da Previdência e Trabalhista
Da Redação

A

greve geral ou paralisação
nacional, está sendo orquestra
por
forças sindicais que
representam cerca de 10 milhões de
trabalhadores e tem como objetivo
protestar contra as reformas da
Previdência e trabalhista. Para hoje
estão programados diversos atos em
várias cidades do País.
Em Cáceres, num chamado das
forças sindicais centenas de
trabalhadores da cidade e do campo vão
para as ruas em protesto contra a PEC
287, que altera o sistema público da
Previdência Social, e contra a Reforma
Trabalhista que retira uma série de

Unemat convoca eleições para renovar
membros dos conselhos e comissões
Lygia Lima

A

O período para inscrição em
todos os processos eleitorais é do dia
02 de maio a 10 de maio e as eleições
acontecerão no dia 26 de maio.
Vagas:
Conselho Administrativo da Faespe:
são três vagas, sendo uma para
docente, uma para servidores técnicos
e uma para discentes. As vagas são
para livre concorrência.
Concur: uma vaga para docente, uma
vaga para PTES – de livre
concorrência.
Consuni: 29 vagas para docentes
lotados em 10 câmpus da Unemat,
conforme descriminados no edital, 10
vagas para PTES com lotação nos
câmpus elencados no edital e na sede
administrativa e cinco vagas para
discentes de livre concorrência
Conepe: são 31 vagas para docentes
de 12 câmpus da Unemat conforme
edital, 10 vagas para PTEs de
diferentes câmpus e sede
administrativa de acordo com edital e

cinco vagas para discentes.
Comissão Própria de Avaliação: seis
vagas de livre concorrência, sendo
duas para docente, duas vagas para
PTES e duas para acadêmicos
Comissões de Avaliação: 12 vagas
para docentes de 12 câmpus diferentes
(veja vagas dos câmpus no edital), 09
vagas para PTES de nove câmpus
(conforme edital) e 12 vagas para
acadêmicos de 12 câmpus (conforme
edital).
Câmaras de Extensão: uma vaga para
representação discente – para essa
vaga os alunos não podem estar no
último ano do curso e precisam atuar
atividades de extensão. Será eleito o
mais votado e os demais serão
considerados suplentes. Cada área de
conhecimento do CNPq terá um
membro titular e demais suplentes. As
áreas são: Ciências Exatas e da Terra;
Ciências Biológicas, Engenharias,
Ciências da Saúde, Ciências Agrárias,
Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências
Humanas, Linguística, Letras e Artes.
Podem se candidatar-se docentes e
técnicos efetivos que atuem em
atividades de extensão.

Foto: Ilustrativa

Já a vice-prefeita de
Cáceres, Eliene Liberato, ressaltou o
caráter pedagógico dos Jogos
Escolares. Ela disse que, ao
participarem da competição, os
estudantes aprendem bons valores
para o resto da vida, como liderança
e companheirismo. “Esporte e
educação sempre precisam caminhar
juntos”, pontuou a gestora.
O secretário de Esporte e
Lazer do município, Marcos
Antônio, por sua vez exaltou a
parceria entre o Governo e Cáceres
na área do esporte. “Essa parceria
tem se fortalecido cada vez mais, por
meio de políticas públicas de grande
impacto, como é o caso dos Jogos
Escolares”, citou.
O secretário também deu
boas vindas aos estudantes dos
municípios vizinhos. “Queremos
tratar vocês dá melhor maneira
possível para que sempre voltem.
Sintam-se em casa e excelente jogos
escolares”, finalizou.

CONTRA PEC 287

ELEIÇÕES

Universidade do Estado de
Mato Grosso publicou nesta
terça-feira (25) quatro editais
de eleições que visam a recomposição
dos conselhos superiores da Instituição
e também das comissões de avaliação e
câmara de extensão. Os quatro editais
podem ser consultados no link:
http://portal.unemat.br/index.php?pg
=site&i=assoc&m=eleicoes
Haverá eleições para o
Conselho Administrativo da Fundação
de Apoio ao Ensino Superior Público
Estadual (Faespe), para o Conselho
Curador (Concur), Conselho
Universitário (Consuni), Conselho de
Ensino, Pesquisa e Extensão (Conepe),
para a Comissão Própria de Avaliação
(CPA) e para as Comissões de
Avaliação (CAs) e ainda para a Câmara
de Extensão e Cultura da Unemat. Nos
processos eleitorais há vagas para
docentes, servidores técnicos
administrativos (PTES) e discentes da
Unemat.

Grosso.

garantias dos trabalhadores. O Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais
organizou para hoje várias
programações com concentração as 7h
30 na Praça Duque de Caxias. Após a
concentração os trabalhadores sairão em
caminhada pelas principais ruas da
cidade.
Para Claudiney Lima,
Presidente do SSPM, essa mobilização
mostra ao governo a força da classe
trabalhadora que não aceita a retirada de
direitos. Ainda na programação do
SSPM, no período vespertino acontece
no auditório do Hospital Regional as
14h, palestra com o professor Jesus com
o tema Reforma da Previdência.
Foto: JCC

Claudiney Lima - Presidente do SSPM

As eleições acontecem no dia 26 de maio
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Esta primeira etapa consiste na construção do módulo de infraestrutura básica, que inclui o prédio administrativo
da ZPE, guarita, restaurante, espaço aduaneiro da Receita Federal, galpão de armazenagem e pátio

Ordem de serviço para as
obras da ZPE sairá em maio
V

Lis Ramalho

Foto: Arquivo

ice-líder do governo na
Assembleia Legislativa, o
deputado Dr. Leonardo
(PSD), um dos principais
lutadores para que a ZPE saísse
do papel destacou que Mato
Grosso vive um momento
histórico.
“Foi um trâmite que
durou muitos anos e já tinha caído
no descrédito da população. Mas,
voltamos a ter esperança, pois a
justiça já determinou a empresa
vencedora. Portanto, a partir de
agora não há retrocessos, só
vamos caminhar para frente e
viver esse momento tão
importante. Vamos aguardar o
g o v e r n a d o r P e d r o Ta q u e s
agendar a ordem de serviço para
começar essa nova fase”,
destacou Dr. Leonardo, durante
entrevista em uma rádio local.
Esta primeira etapa
consiste na construção do módulo
de infraestrutura básica, que
inclui o prédio administrativo da
ZPE, guarita, restaurante, espaço
aduaneiro da Receita Federal,
galpão de armazenagem e pátio.
O parlamentar ressaltou o

- Preocupado com o aumento no
crescimento populacional, Dr.
Leonardo instalou na Assembleia
Legislativa uma Câmara Setorial
Temática (CST) para discutir o
desenvolvimento da região.
“ Te m o s q u e p e n s a r a
infraestrutura de Cáceres e
região, em como receber todos

àqueles que irão se instalar em
nossa cidade. Para isso, estamos
terminando um diagnóstico
através desta Câmara e
entregaremos ao governo do
Estado e prefeitura este estudo,
no intuito de auxiliar e propôs
medidas quanto a essa questão”,
explicou.

SORTE GRANDE

Mega-Sena de R$ 101 milhões sai para
bolão de 20 cotas feito em Jaciara-MT
Assessoria

U

m bolão com 20 cotas, feito
na Lotérica 13 Pontos (Av.
Antônio Ferreira Sobrinho,
1123), em Jaciara (MT), acertou
sozinho os seis números da MegaSena sorteada na quarta-feira (26). O
prêmio de R$ 101,4 milhões será
dividido e cada cota pagará cerca de
R$ 5 milhões. O concurso 1.924 foi
realizado pelo Caminhão da Sorte
em Franco da Rocha (SP). Os
números sorteados foram 12, 16, 30,
52, 53 e 58.
Além do prêmio principal, a
Mega-Sena pagará R$ R$ 41.109,03
para cada uma das 188 apostas que
acertaram cinco das seis dezenas
sorteadas. Outras 11.382 apostas
acertaram quatro números. Cada
bilhete pagará R$ 970,01. O
próximo sorteio será no sábado 29) e
pode pagar R$ 35 milhões.

Deputado Dr. Leonardo - Vice-líder do governo na Assembleia Legislativa

salto no desenvolvimento que a
Zona de Processamento vai trazer
para Mato Grosso, tendo em vista
a movimentação de emprego e
renda que vai gerar ao estado.
Segundo Dr. Leonardo, existe
uma lista com 16 empresas, ao
qual já existe o contato com parte
delas para se instalarem na ZPE.
“Começamos os diálogos no ano

passado. Algumas eu fui
pessoalmente, outras, tivemos
contato por telefone e já
deixamos agendada uma visita.
Mas, estamos aguardando iniciar
a obra, sentar o tijolo, ver a
estrutura física sendo erguida e aí
retomaremos todas as reuniões
com força total”, informou.
CÁCERES ANTES E DEPOIS

SERVIÇOS E OFICINAS

Mutirão Rural está sendo realizado em
quatro municípios neste mês de abril

Prêmios de até R$ 1.903,98
podem ser resgatados em qualquer
casa lotérica ou nas agências da
Caixa. Acima desse valor, somente
nas agências da Caixa.
A aposta mínima na MegaSena custa R$ 3,50 e pode ser feita
até as 19h (horário de Brasília) de
sábado em qualquer uma das mais de
13 mil casas lotéricas do país.
Clientes da CAIXA com acesso ao
internet banking podem fazer suas
apostas na Mega-Sena pelo
computador. Basta ter conta corrente
no banco e ser maior de 18 anos.
O serviço funciona
diariamente, das 8h às 22h (horário
de Brasília), exceto em dias de
sorteio (quartas-feiras e sábados),
quando as apostas se encerram às
19h, retornando às 21h para o
concurso seguinte.
Foto: Divulgação

Assessoria

O

primeiro evento do
Mutirão Rural de 2017
foi realizado está semana
em Cáceres, Jauru e Pontes e
Lacerda. Vila Bela da Santíssima
Trindade vai receber neste
sábado.
Desenvolvido pelo
Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Mato
Grosso (SENAR-MT) e diversos
outros parceiros, em 2017, o
programa leva os mais variados
tipos de serviços para a
comunidades rurais matogrossenses.
Ao todo são ofertados
cerca de 30 serviços incluindo
atendimento médico e

odontológico, triagem de
enfermagem, exame de vista e
entrega de óculos de grau. Este
ano, o Mutirão Rural também
leva serviços de saúde, como a
realização de exames de
prevenção aos cânceres de
próstata e colo do útero.
Mas não é só isso, ainda
acontece palestras orientativas
sobre diversos assuntos e gincana
esportiva. Ao longo do dia
também são realizadas oficinas
de pintura facial, auto
maquiagem e a do "Jogo Limpo Combata o Aedes Aegypti", que
tem o objetivo de orientar para o
combate ao mosquito que
transmite a dengue e outras
Foto: Assessoria

Mutirão Rural acontece neste sábado em Vila Bela

doenças. Há também atividades
como corte de cabelo,
plastificação de documentos,
fotografia 3X4, emissão de CPF e
2º via de certidões, dentre outros.
Além disso, são
realizadas oficinas e palestras
técnicas ministradas por
instrutores credenciados junto ao
SENAR-MT. Também estão
previstas ações para os setores de
manutenção de tratores agrícolas,
de planejamento e
aproveitamento de alimentos e de
pintura em tecido.
A infraestrutura para a
realização do projeto conta com
uma Unidade Móvel de Saúde,
onde são realizados os
atendimentos médicos e
odontológicos. Além disso, a
caravana ainda é composta por
um ônibus com capacidade para
transportar 40 pessoas e um
veículo de apoio.
Um dos programas mais
antigos do SENAR-MT, o
Mutirão Rural, criado em 1996,
tem o propósito de garantir
cidadania a quem vive na zona
rural por meio do acesso às ações
e aos atendimentos em
comunidades mais remotas de
Mato Grosso. Somente em 2016,
entre fevereiro e julho, foram
realizados 52 mutirões em
comunidades de 49 municípios
em todas as regiões do Estado,
contabilizando um total de
14.856 atendimentos.
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MOBILIZAÇÃO NACIONAL

A PL 280, de autoria do senador Renan Calheiros, tem sido vista como uma forma de enfraquecer o Ministério Público, a Polícia e o
Judiciário. A proposta vai na contramão do interesse da sociedade, que quer ver os crimes investigados e seus responsáveis punidos com rigor

Ministério Público de Mato Grosso
adere à campanha contra PL 280/2016
Jana Pinheiro

Foto: Divulgação

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso
aderiu à campanha
contra a PL 280/2016, também
conhecida como “Lei do Abuso
de Autoridade”, a qual prevê que
servidores públicos e membros

do Ministério Público e do Poder
Judiciário poderão ser punidos no
exercício de suas funções
constitucionais. Dois vídeos e
uma cartilha fazem parte da
campanha.
A PL 280, de autoria do

senador Renan
Calheiros, tem
sido vista como
uma forma de
enfraquecer o
Ministério
Público, a Polícia
e o Judiciário. A
proposta vai na
contramão do
interesse da
sociedade, que
quer ver os crimes
investigados e
seus responsáveis
punidos com
rigor.
E
m
tramitação no
Senado, o projeto
de lei define os
crimes de abuso
de autoridade que
podem ser
praticados por todos os agentes
públicos. Apesar desse amplo
alcance, seu principal objetivo é o
de conter a atuação dos membros
do Ministério Público e do Poder
Judiciário.
“Em meio aos graves

crimes que define, como a prisão
ilegal, o PLS 280/16 prevê outros
que são direcionados a juízes,
promotores, procuradores e
outros agentes públicos. O Brasil
realmente precisa de uma nova
Lei do Abuso de Autoridade, pois
a atual Lei 4.898, de 1965, está

defasada.
Contudo, a nova lei não
pode ser um instrumento contra a
Justiça e contra a democracia.
Nesse sentido, o PLS 280/16 não
representa os interesses da
sociedade brasileira”, diz texto da
cartilha.

FLAGRA

PRF detém trio por
ocultação de valores
Assessoria

PARCERIA GOVERNO E ROTARY

Cinquenta e dois municípios serão contemplados com
academias ao ar livre, edital foi lançado nesta semana
Assessoria

O

investimento total das
obras é de R$ 2,6
milhões, sendo R$ 2,1
milhões por parte do Executivo
Estadual e R$ 500 mil de
contrapartida do Rotary.
O projeto, desenvolvido
pelo Rotary, será executado em
parceria com o Governo do
Estado por meio da Casa Civil,
Secretaria de Estado das Cidades
(Secid-MT) e Gabinete de
Transparência e Combate a
Corrupção (GTCC).
“É uma parceria inédita.

Isso mostra a importância e a
credibilidade do Rotary, assim
como a confiança depositada
nesta administração.
Esta parceria é muito
importante para o Governo, e
mais importante ainda para a
população”, garantiu o
governador Pedro Taques.
De acordo com o
secretário-chefe da Casa Civil,
Paulo Zamar Taques, a intenção
do Governo do Estado é dar
sequência ao projeto.
“Esta parceria teve
início
Foto: Ilustrativa

Academias serão instaladas em bairros periféricos, para atender a população carente

no ano passado, quando o Rotary
nos apresentou a proposta e, na
mesma hora, o governador
determinou que fosse realizado, e
agora estão concretizando.
São 100 academias e o
governador já sinalizou ao Rotary
que pretende dar seguimento no
projeto e, posteriormente, fazer
mais 100 academias voltadas para
a melhor idade”, revelou.
O governador do Rotary
em Mato Grosso, Eduardo
Gomes, explicou que as
academias serão instaladas em
bairros periféricos. A intenção é
atender a população carente.
“É o primeiro grande
projeto do Rotary com o Governo
do Estado.
Com certeza, essas
academias irão beneficiar
grandemente a população, pois
melhoram a saúde da população.
Ficamos muito felizes pela visão
do Governo, que de pronto
aceitou esta parceria.
O Estado mais uma vez
está investindo diretamente na
saúde das pessoas carentes”,
ressaltou.
Além de estimular a
prática de exercícios físicos, as
academias ainda funcionam
como terapia, uma vez que
também estimulam o convívio
social.

PRF localizou no estofamento do banco traseiro 1.912 cédulas de moeda corrente totalizando R$ 69.000,00

P

or volta das 21h desta
terça-feira (25), a equipe
de serviço no Posto PRF
302 do município de Poconé
abordou o veículo Hyundai,
modelo HB20 de placas PYG
1483/GO que seguia de Cuiabá
para Mirassol D'Oeste e era
conduzido pelo senhor F. C. P. (23
anos), tendo como passageira a
senhora V. F. S.(23 anos) e ainda
um rapaz que disse chamar D. S.
(sem documentos pessoais), em
entrevista sobre origem e o
destino os mesmos se
demonstraram nervosos e
contraditórios, após uma
checagem mais minuciosa no
veículo a equipe PRF localizou
no estofamento do banco traseiro
1.912 cédulas de moeda corrente
to talizan d o R $ 6 9 . 0 0 0 , 0 0
(sessenta e nove mil reais).
Momento em que o

condutor do veículo deu nova
versão de sua história, afirmando
ter sido contratado via WhatsApp
por um conhecido que o pagaria
R$ 2.000,00 para dirigir o veículo
de um Posto de Combustível de
Várzea Grande até a entrada da
cidade de Mirassol D'Oeste e que
ainda tinha conhecimento da
existência do dinheiro oculto no
veículo, não sabendo a
quantidade nem a procedência.
Na mesma averiguação o
suspeito alegou que a sua ex
namorada e seu amigo não
sabiam o verdadeiro motivo da
viagem.
Por ocultar/dissimular
bens, direitos e valores, os
ocupantes do veículo foram
encaminhados juntamente com o
dinheiro e veículo para a
Delegacia Polícia Civil de
Poconé.
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INVESTIMENTOS

Oi abre oportunidade de novos
negócios em Mato Grosso em 2017
Assessoria

A

Oi está reforçando os
investimentos em Mato Grosso
com a prospecção de novos
parceiros de negócios para abertura de
franquias no mercado Empresarial e no
mercado Varejo. Ao se tornar um
franqueado da Oi, o empresário estará
se associando à maior prestadora de
serviços de telecomunicações da
América do Sul, com 16,4 milhões de
clientes no segmento residencial, mais
de 40 milhões no segmento móvel e 7
milhões no segmento B2B. A
companhia possui ainda mais de 2
milhões de hotspots da rede Oi Wi Fi em
todo o Brasil. Já para o franqueado de
Varejo a Oi oferece portfólio completo
de soluções de telecom que
contemplam telefonia móvel, banda
larga, TV por assinatura e telefonia fixa.
Um dos principais focos da
companhia para este ano no Mato
Grosso é a ampliação do numero de
lojas (próprias e franquias) para
aproximar, principalmente no interior
do Estado, o atendimento direto ao
cliente Oi. Para ser um franqueado ou
representante comercial da Oi, focado
em venda de produtos e serviços, é
necessário: Ter identidade com a marca
e com o negócio Oi; Ter perfil
mobilizador e comunicativo, focado em
resultados e excelência de atendimento;
Ter visão geral de liderança, gestão de
pessoas e finanças; Estar à frente da
operação da loja. “O mercado goiano é
estratégico para a companhia que
investe constantemente na abertura de
novos pontos de venda. A iniciativa
reforça o posicionamento da Oi de
proporcionar aos seus clientes
experiência de alta qualidade no
atendimento, reforçando assim os
principais atributos de marca da
companhia, como Inovação,
Qualidade, Convergência, Presença e
Força no Mercado”, afirma Enéias
Bezerra da Silva, Diretor de Varejo da
Oi na Região Centro-Oeste.

A Oi investiu mais de R$ 78,9
milhões no Mato Grosso em 2016, o
que representa crescimento de 4% em
relação ao ano anterior. A operadora
está priorizando investimentos em suas
redes de telecomunicações como uma
das estratégias do plano de
transformação operacional da
companhia para melhoria da qualidade
do serviço aos clientes em todas as
regiões. No mesmo período foram
implantados 17 novos sites de telefonia
móvel e outros 12 foram ampliados ou
modernizados. Além disso, 7.497 novas
portas para o serviço de banda larga fixa
também foram implantadas. Sites são
locais onde ficam as antenas que
realizam a transmissão do sinal do
serviço móvel. A Oi oferece cobertura
4G nas cidades de Cuiabá,
Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande.
Confira as oportunidades de
negócios da Oi em Mato Grosso:
Franquias para o Mercado
Empresarial - A Oi está prospectando
parceiros de negócios para o mercado
empresarial de Mato Grosso, na cidade
de Rondonópolis, para a venda de
serviços de telecomunicações com foco
em pequenas e médias empresas. Com
um dos melhores retornos de
investimento do mercado e uma marca
entre as mais importantes do país,
presente em todo território nacional, a
Oi oferece um modelo diferenciado de
negócios.Além de aliar seu
empreendimento a uma marca forte, de
identificação imediata entre a
população, o interessado em se tornar
um franqueado da Oi receberá suporte
constante de profissionais altamente
qualificados e terá à sua disposição e de
seus colaboradores amplos programas
de treinamento. São mais de 70 cursos
disponíveis em uma plataforma online
exclusiva que abrange áreas de
conhecimento que variam de acordo
com o perfil do treinando (empresário
franqueado, supervisor, vendedor, etc).

Franqueados e colaboradores passam
por avaliações periódicas e o
franqueado é bonificado de acordo com
o desempenho da sua empresa e do seu
time.
A Oi oferece portfólio
completo de serviços de telecom que
contemplam telefonia móvel, banda
larga e telefonia fixa, que ajudam as
empresas a reduzir custos e/ou
aumentar a produtividade. A
companhia inovou no mercado ao
lançar a plataforma Oi Mais Empresas,
que oferece portfólio de serviços
simplificado unido a um aplicativo de
atendimento totalmente digital. Nele o
cliente pode solicitar informações,
serviços e reparos sem precisar ligar
para o SAC da companhia.
Os interessados devem entrar em
contato pelo e-mail: idfranquias@oi.net.br
Franquias para o Mercado Varejo - A
Oi esta prospectando novos
franqueados em três cidades do Mato
Grosso para abrir seu próprio negócio
para o mercado varejo com a marca Oi
em 2017: Cáceres, Primavera do Leste e
Várzea Grande. Com um dos melhores
retornos de investimento do mercado e
uma marca entre as mais importantes do
país, presente em todo território
nacional, a Oi oferece aos franqueados
métodos e processos consolidados,
gestão e suporte profissionais e amplo
programa de treinamentos para abertura
de Quiosques, lojas e franquias Oi
Atende.
A Oi oferece portfólio
completo de soluções de telecom que
contemplam telefonia móvel, banda
larga, TV por assinatura e telefonia fixa.
A companhia evoluiu recentemente o
seu portfólio de serviços de telecom,
tornando os planos mais atraentes,
acompanhando a dinâmica do mercado.
Os interessados devem entrar
no site http://www.oi.com.br/oi/sobrea-oi/empresa/franquias-oi/conheca
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Chicote da Fronteira escalou o volante Lê de forma irregular na primeira rodada
do Mato-Grossense; com a punição, o Cacerense se beneficia e fica na elite

Operário VG é punido, perde seis
pontos e acaba rebaixado no estadual
Marcio Camilo
Foto: Lucas de Senna/TVCA

O

Operário VG está
rebaixado para a
Segunda Divisão do
Campeonato Mato-Grossense e o
Cacerense salvo da queda. A
equipe de Várzea Grande perdeu
seis pontos pela escalação
irregular do volante Lê na
primeira rodada do estadual vitória por 3 a 2 sobre o Mixto.
Por unanimidade, o Tribunal de
Justiça Desportiva de Mato
Grosso (TJD-MT) julgou e puniu
o Tricolor além de aplicar multa
de R$ 500. Com isso, o time ficou
em último lugar com apenas um
ponto (havia somado sete) e
beneficiou o Cacerense que antes
era o rebaixado do Grupo A.
A equipe de Cáceres foi
quem denunciou o Operário VG e

com a punição fechou a primeira
fase em quarto colocado com três
pontos. A defesa do Operário VG
afirmou que vai recorrer da
decisão, mas até outro
julgamento o time está na
Segunda Divisão do Campeonato
Mato-Grossense.
O caso é idêntico ao do
União que também perdeu seis
pontos pela escalação irregular de
jogadores, mas no caso do
Colorado o time perdeu "apenas"
a vaga na semifinal para o Dom
Bosco.
Com o rebaixamento, a
elite do futebol mato-grossense
fica sem os "Operários". No
grupo B, o Operário FC também
foi rebaixado sem nenhuma
vitória no torneio.

Entenda o caso do Tricolor
- A procuradoria do Tribunal de
Justiça Desportiva de Mato
Grosso (TJD-MT) pediu a perda
de 37 pontos do Operário Várzeagrandense e multa de R$ 10 mil,
no recurso formulado pelo
Cacerense que acusou o Chicote
da Fronteira de ter relacionado o
volante Lê de forma irregular na
primeira rodada do Campeonato
mato-grossense. O atleta foi
expulso na final do MatoGrossense 2016 quando ainda
atuava pelo Sinop e deveria ter
cumprido a suspensão no
campeonato subsequente.
O atleta não entrou em
campo na vitória do Operário VG
por 3 a 2 diante do Mixto, no dia
29 de janeiro, mas de acordo com

FERA «O RETORNO»

Depois de garantir permanência na
elite, Cacerense comemora 2ª chance
Globo Esporte

N

em sempre é possível ter
uma segunda chance na
vida.
Mas para o Cacerense,
essa segunda chance surgiu já nos
acréscimos, é que depois do time
ter sido rebaixado em campo,
uma denúncia contra o OperárioVG por ter escalado o jogador Lê
de forma irregular na estreia
contra o Mixto, fez com que a
Fera da Fronteira retornasse à
elite, rebaixando assim o Tricolor
de Várzea Grande.
E se dentro das quatro
linhas, o time de Cáceres não
conseguiu mostrar um bom
futebol, depois de não ter vencido
nenhuma partida, a diretoria quer
aproveitar essa nova chance para
tentar consertar o que houve de
errado.
- Para nós é uma segunda
chance, por isso nós queremos
fazer diferente daqui em diante, e
esse futuro passa já pela
participação do time na Copa
Federação desse ano.
O novo presidente da
Federação, o senhor Aron Dresch
incentivou a nossa participação,

falou da importância que tem essa
competição, que dá vaga na Copa
do Brasil, por isso a diretoria está
indo atrás já de novos patrocínios,
para a gente começar os trabalhos
com antecedência. disse
Raimundo Elias, Diretor de
Futebol do Cacerense.
A Copa Federação, que é

realizada no segundo semestre, é
disputada pelos atletas até 21
anos, e dá ao campeão uma vaga
na Copa do Brasil do ano
seguinte, o que garante um
calendário maior para os clubes
mato-grossenses, que em sua
maoria, só disputam o estadual, e
a Copinha.

Volante Lê e o presidente do Ope VG César Gaúcho

o Código Brasileiro de Justiça
Desportiva (CBJD), basta o
jogador estar relacionado para ser
c o n s i d e r a d o i r r e g u l a r. A
procuradoria utilizou o Art. 214

do CBJD, que pede perda de três
pontos mais os pontos
conquistados na partida. De fato,
o atleta foi relacionado e ficou no
banco de reservas.

Foto: Israel Prates/TVCA

Cacerense, Geraldão
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Esotérico
A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de
pressão, indicando dias mais
tranquilos e equilibrados com
relação às suas finanças. O
momento pode envolver a concretização de
um projeto que vem sendo negociado há
algumas semanas. O dinheiro chega com
mais facilidade.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de pressão
deixando você mais fechado e
voltado para suas emoções
mais profundas. O período pode envolver a
negociação de um bem relacionado a
herança ou partilha. O dinheiro chega com
mais facilidade neste período.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em seu
signo, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre de
pressão, indicando dias de
abertura de portas e novas
oportunidades em todos os setores de sua
vida. O momento envolve equilíbrio e paz. É
hora de descansar a mente e a alma depois de
semanas de turbulência.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de
pressão indicando dias de
intenso movimento e
equilíbrio nos relacionamentos pessoais e
profissionais. O momento pode envolver o
início de uma importante negociação
relacionada a uma sociedade ou parceria.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Touro, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre
de pressão indicando dias de
maior contato com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio. Os dias seguem
tranquilos. O período é bom para a prática
do yoga e da meditação.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de
pressão indicando dias de
rotina equilibrada, com boas novidades
chegando, especialmente no trabalho. O
momento pode envolver uma proposta para
participar de um novo projeto. Fique atento
a novas oportunidades.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Touro, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre
de pressão indicando dias de
movimento intenso, mas equilibrado em
sua vida social. Os amigos, novos e
antigos, se aproximam naturalmente. O
momento é ótimo para contatos com
empresas importantes.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Touro, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre
de pressão indicando dias
agradáveis ao lado de seus melhores
amigos, filhos ou de seu amor. Se estiver
só, uma pessoa especial pode surgir em
sua vida. Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Touro, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre
de pressão indicando dias de
boas novidades relacionadas
à sua vida profissional e carreira. O
momento pode envolver a aprovação de
um novo projeto, no qual você estará
inteiramente envolvido.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de pressão
indicando dias de maior
contato e equilíbrio em sua
vida doméstica e nos relacionamentos em
família. O momento pode envolver a
finalização de uma negociação de compra
ou venda de um imóvel de família.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova em Touro,
que chega em ótimo aspecto
com Netuno e livre de
pressão indicando dias de
otimismo e fé renovados.
Você sentirá um agradável equilíbrio,
depois de alguns meses enfrentando
dificuldades. O momento é ótimo para dar
prosseguimento a projetos de médio prazo.

A Lua começa um novo
ciclo, entra na fase Nova em
Touro, que chega em ótimo
aspecto com Netuno e livre
de pressão indicando dias de
movimento equilibrado, especialmente
em sua vida social. Pessoas interessantes
se aproximam de você nas próximas
semanas. A comunicação melhora e bons
acordos podem ser firmados.

By Rosane Michels

Uma sexta-feira regada com muita paz é o que
desejamos a simpática Lais Oliveira.

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

Abraço especial a Mary Ribeiro, colaboradora do
Laboratório Líder, que atende a todos com muita
simpatia e eficiência. Abraço extensivo a toda essa
competente equipe.

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

Comemorou mais uma primavera a elegante Ariane
Silva, a quem desejamos milhões de felicidades e muitas
realizações.

Parabenizamos Eliane Ferreira Leite de
Campos pela passagem de seu aniversário e
enviamos votos de saúde e muitos anos de vida.

*******************************************************************************************
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

