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***********************************By Rosane Michels

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, já em seu 
movimento direto, indicando 
dias de movimento positivo 
em acordos e negociações 

que envolvem a possibilidade de um novo 
contrato. Os dias seguem mais leves, com a 
vida andando para frente. Viagens e 
estudos são beneficiados.

Esotérico

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter já no 
movimento direto e traz 
melhoras significativas à sua 
vida material e financeira. O 

período, que dura alguns dias, pode 
envolver uma negociação, projeto ou 
contrato, relacionados ao aumento de seus 
rendimentos. Os dias são ótimos para um 
novo investimento.

Mercúrio em seu signo se 
une ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter já em seu 
movimento direto indicando 
dias de maior movimento 
s o c i a l  e  m e l h o r a  n a  

comunicação. Novas amizades podem ser 
feitas e antigas, renovadas. O momento é 
ótimo para acordos e negociações, que 
podem levá-lo a um novo contrato.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que retoma 
o movimento direto indicando 
dias de interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional, que se encontra em um momento 
de equilíbrio. Os dias são ótimos para a 
prática da meditação ou de qualquer 
atividade que envolva a união de corpo e 
mente.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que 
retoma o movimento e 
movimenta sua vida social e 
contatos importantes com 

grandes empresas, clubes e instituições. O 
momento é extremamente favorável para 
os trabalhos em equipe e para firmar 
novos contratos.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que retoma 
o movimento direto indicando 
dias de intensidade emocional 
e vida social agitada. Um 

romance, que tem sido desenhado pelo 
Universo, pode ganhar mais força e 
movimento. O relacionamento com os filhos 
melhora significativamente.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que 
retoma o movimento direto 
indicando dias de maior 

contato com sua vida doméstica e os 
relacionamentos em família. Você estará 
mais caseiro e voltado para os seus. 
Aproveite este momento para trazer à sua 
casa, amigos íntimos e parentes queridos.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que 
retoma o movimento direto 
indicando dias de alegria e fé 
renovadas. Seu otimismo 

aumenta, pois alguns projetos, que 
enfrentaram reveses nos últimos meses, 
voltam a fazer parte de sua rotina e planos. 
Neste período, procure meditar.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que retoma 
o movimento direto indicando 
u m  p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento com parcerias e 

sociedades financeiras. O momento pode 
envolver o ganho de um processo judicial, 
relacionada a um divórcio ou herança. Fique 
atento a novas oportunidades financeiras.

Mercúrio em Gêmeos se 
une ao Sol e recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter, 
que retoma o movimento 
d i re to  movimentando 

positivamente seus projetos profissionais 
e planos de carreira. O período, que dura 
alguns meses, trará o sucesso desejado, 
depois de muito esforço e dedicação à sua 
carreira.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter,  que 
retoma o movimento direto 
m o v i m e n t a n d o  

positivamente sua rotina, especialmente a 
de trabalho. Novos projetos podem estar a 
caminho. Se estiver em busca de uma nova 
colocação no mercado, este é o melhor 
momento para o envio de Cvs.

Mercúrio em Gêmeos se une 
ao Sol e recebe um ótimo 
aspecto de Júpiter, que retoma 
o movimento direto indicando 
um período de movimento na 
vida social e aproximação dos 

amigos. A negociação de uma parceria ou 
sociedade comercial pode começar a trazer 
os resultados esperados. Neste período, 
você estará ainda mais aberto e 
comunicativo.

Destaque especial de hoje ao casal José Carlos 
Carvalho e Salete, que esbanjam simpatia e 
amor. Eles que todas as manhãs leem as notícias 
da city nas páginas do JCC. Grande abraço e um 
excelente feriado.

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

Mais um ano se passou e com ele novas experiências e 
aprendizados, assim a elegante Estelaine Lopes, esposa do 
nosso amigo Carlos Mendes, celebrou data nova. Que Deus 
lhe abençoe com muita saúde, paz, amor e realizações.

Nossos flashs as irmãs Reginete, Lucinete, 
Viviane e Liliane Rondon, que esbanjam charme 
e simpatia por ontem frequentam. Com sorriso  
estampado no rosto as irmãs estão sempre juntas 
curtindo os belos momentos em família. Grande 
beijo.

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

Um bom dia ao queridíssimo cerimonialista Edson Flávio, 
que sempre está a frente dos eventos mais Tops da cidade. 
Pela pessoa maravilhosa, pelo profissional ético que é receba 
nosso carinho neste dia.

atividades. Três faltas ocasionam o 
desligamento automático. Mais 

informações através dos telefones 
(65) 3221.0530 e (65) 99975.5703. 
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municipal ou estadual com 15 anos 
ou mais; e, possuir alguma 
habilidade para desenho ou pintura. 
Já a permanência na oficina depende 
de frequência e pontualidade nas 

stão abertas as inscrições Epara a “Oficina Ateliê 
Escola” da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (Unemat). 
 O curso de desenho e 
pintura, sob a coordenação e 
instrução do artista plástico Amaro 
Dias, é gratuito, assim como o 
material que é fornecido pelo 
projeto. As telas produzidas pelos 
alunos do curso farão parte do acervo 
da universidade.

Os interessados tem até o dia 
23 de junho para efetuaram a 
inscrição na coordenação do câmpus 
Jane Vanini, sala Patrimônio, em 
Cáceres. Estão disponíveis 16 vagas 
divididas em duas turmas. 

As aulas da turma Noturno 
serão ministradas as segundas-feiras 
das 18h às 20h e as da turma 
Vespertino as terças-feiras das 15h 
às 17h. A aula inaugural do noturno 
acontece em 26 de junho e do 
vespertino no dia 27. 

As aulas são realizadas sala 
B, do Ginásio de Esporte da Unemat 

na Cidade Universitária.
Para inscrição é necessário 

atender alguns pré-requisitos como 
ser acadêmico ou servidor da 
Unemat; aluno da rede pública 
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Cáceres para o Brasil e para o 
mundo, ainda mais em uma prova de 
pesca de canoa, que sem dúvida é a 
grande atração do Fipe, deixa todo 
Grupo satisfeito e orgulhoso pela 
presença. “ Sem dúvida, esta prova é 
uma das mais emocionantes do 
certame, onde os motores são 
substituídos pela força dos braços 
que impulsionam os remos e a 
pescaria artesanal demonstra grande 
habilidade e cultura de pesca do 
povo pantaneiro. 

Parabéns ao Edelison e Jane 
Valeriano pela destreza na pesca 
artesanal”, observa Mirko. Já o 
Diretor Financeiro do Grupo Juba, 
George Marcelo Ribeiro, enfatiza 
que a canoa faz parte da cultura e da 
história do Rio Paraguai, por isso a 
preferência em patrocinar esta prova 
e ofertar um prêmio jamais dado, um 
conjunto náutico de barco de 
alumínio e um motor de popa. O 
Secretário de Meio Ambiente e 
Turismo da Prefeitura de Cáceres, 
Júnior Trindade complementa. 

“É a valorização dos 
pescadores artesanais que utilizam 
apenas a linhada de mão e muita 
habilidade”, reconhece Júnior.

m dos atrativos do Festival UInternacional de Pesca 
Esportiva de Cáceres, o 

FIPe, é sem dúvidas a prova 
artesanal de pesca de canoa.

Com objetivo de manter 
viva esta tradição ribeirinha, mais 
uma vez, a Prefeitura inseriu na 
programação oficial do FIPe, esta 
tradicional prova, onde só podem 
participar pescadores embarcados 
em canoas de madeira (troncos ou 
tábuas), e, a pescaria é feita com o 
uso de linhadas de mão. 

Este ano, a competição 
ofereceu uma premiação inédita aos 

vencedores, um conjunto náutico, 
barco de alumínio de 6 metros e um 
motor de popa 15 HP, que foram 
p a t r o c i n a d o s  p e l o  J u b a  
Supermercados.

Os grandes campeões foram 
Edelison Ricardo de Souza (o Índio) 
e Jane Valeriano Parreira, da Equipe 
Pax Silva. A dupla capturou doze 
exemplares  de  pe ixes ,  que  
totalizaram 20.350 pontos e lhes 
garantiram o título.

Segundo Mirko Ribeiro, 
Diretor Administrativo do Grupo 
Juba, poder participar de um evento 
tão grande, que leva o nome de 

Esdras Crepaldi

urante os cinco dias de operação há Dum aumento relevante do fluxo de 
veículos nas rodovias federais, fator 

que contribui para o aumento da violência no 
trânsito. Para reduzir o número de acidentes, 
a Polícia Rodoviária Federal contará com 
2.083 viaturas, 1.056 motocicletas, 2.411 
aparelhos de etilômetro – também conhecido 
como bafômetro –, além de 396 radares 
portáteis.

A P R F  p r i o r i z a r á  a ç õ e s  
preventivas para redução da violência do 
trânsito e de acidentes relacionados ao 
excesso de velocidade, à alcoolemia ao 
volante, às ultrapassagens proibidas e 
envolvendo motocicletas ou ciclomotores. O 
planejamento da Polícia Rodoviária Federal 
faz parte de esforços de vários organismos 
nacionais e internacionais para a redução da 
violência no trânsito.

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) elegeu a década 2011-2020 como 
aquela de Ações pela Segurança no Trânsito, 
na qual os signatários se comprometeram a 
reduzir a violência no trânsito, ceifando as 
vidas de cerca de 1,3 milhão de pessoas por 
ano. O Brasil, ao considerar números 
absolutos no início da década estava entre os 
oito países com mais mortes no trânsito.
Educação para o trânsito – Com foco na 
redução de acidentes, a PRF promoverá 
ações educativas que buscam sensibilizar 
motoristas e passageiros de seus papéis na 
construção de um trânsito mais seguro. Em 
alguns postos, condutores serão convidados 
a  ass is t i r  a  v ídeos  que mostram 
comportamentos inadequados no trânsito e 
as consequências dessas condutas. Os 
motoristas têm a oportunidade de fazer uma 
reflexão sobre suas atitudes e assimilar 
novos hábitos.
Viaje com segurança – O planejamento é 
fundamental para uma viagem mais segura e 

tranquila.  A PRF alerta que esse 
planejamento deve levar em consideração a 
duração da viagem, a hora prevista de 
chegada ao destino e pontos de parada para 
alimentação, descanso e abastecimento. A 
falta de planejamento pode resultar no 
excesso de velocidade, quando o condutor 
quer chegar ao destino mais rápido, 
consequentemente, aumenta os riscos de 
acidentes. Aproximadamente 40% dos 
mortos registrados no feriado da Semana 
Santa ocorreram no último dia da operação, 
data de retorno.
Dicas de trânsito – A PRF recomenda aos 
motoristas algumas condutas para que façam 
uma viagem mais segura: - Faça uma revisão 
atenta no veículo antes de viajar: verifique 
principalmente pneus (inclusive o estepe), 
palhetas dos limpadores de para-brisa e itens 
de iluminação e sinalização; - Planeje a 
viagem: lembre-se de programar paradas em 
locais adequados para abastecimento, 
alimentação e descanso; - Mantenha a 
atenção na rodovia: respeite a sinalização e 
os limites de velocidade, eles existem para 
proteger a sua vida; - Mantenha sempre os 
faróis ligados para que seu veículo fique 
mais visível aos demais condutores; - Não 
ligue o pisca-alerta com o veículo em 
movimento: isso pode confundir os outros 
motoristas e causar um acidente; - Aumente a 
distância do veículo à frente e diminua a 
velocidade.
RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO - A PRF 
informa que a liminar que suspendia a 
restrição de tráfego a veículos pesados, 
durante os feriados, foi revogada. Portanto, a 
restrição está, novamente, valendo.

Assim, os dias e horários de 
restrição de tráfego para o feriado de Corpus 
Christie serão: 1 - 15/06, quinta-feira, das 
06:00 às 12:00; 2 - 18/06, domingo, das 
16:00 às 22:00

EXTENSÃO

Os interessados tem até o dia 23 de junho para efetuaram a inscrição na coordenação do câmpus Jane Vanini, sala Patrimônio, em Cáceres

Estão abertas inscrições
para a Oficina Ateliê Escola
Hemilia Maia  

Foto: Amaro Dias

Estão disponíveis 16 vagas divididas em duas turmas

ESTRADA

Polícia Rodoviária Federal deu início
a "Operação Corpus Christi 2017"

Assessoria

 Foto: Divulgação

FIPe

Grupo Juba patrocina prêmio inédito
aos campeões da Pesca de canoa

BOLAS BRANCAS

É endereçada ao "Barba" como é conhecido por todos. Ele 
que sempre é visto recolhendo lixo, jogado pelas pessoas 
na orla do Rio Paraguai. Sem remuneração mas por amor 
ao meio ambiente. Exemplo que deveria ser seguido por 
muitos, que ao invés de poluir o meio ambiente deveriam 
trata-lo com respeito não jogando lixo. Fica a dica.

BOLAS PRETAS

Para a falta de respeito no trânsito em Cáceres, há tanta 
imprudência, que dá até medo. São motoqueiros num 
verdadeiro zig zag parecendo correr da polícia, ciclistas 
que são donos das ruas, sem falar nos veículos  que 
simplesmente entram na contra mão. Essa semana nossa 
câmara flagrou uma caminhonete que entrou contra mão na 
Rua Coronel Ponce e ainda deixou o carro estacionado por 
algum tempo. É muito abuso. Tá faltando vermelhinhos na 
cidade.

BOLAS BRANCAS

Aos proprietários do Barco Hotel Aguapé e toda a equipe a 
bordo que recepcionaram com honras a imprensa de 
Cáceres e outros locais, que vieram dar cobertura ao FIPe. 
Isso prova a hospitalidade e o bom serviço dispensado com 
o turista. Parabéns pela infra estrutura e atendimento a 
bordo.

BOLAS PRETAS

Aos desocupados de plantão, que ao invés de procurar  
serviço, ficam passando trote aos números de emergências, 
mantendo assim a linha ocupada e tirando o foco do 
atendimento. Só lembrando que trote é considerado uma 
infração penal, dependendo de quem realize e de quem seja 
vítima do trote, o ato pode ser considerado desde 
contravenção até crime de acordo com as consequências. 
Como versa  o Art. 266 do Código Penal: “Interromper ou 
perturbar o serviço telefônico” é crime e o infrator poderá 
incorrer em pena de detenção de um a seis meses ou multa; 
e o presente artigo se enquadra em qualquer caso e vítima. 
Recado Dado.

O mais importante é o nosso 
esforço, a nossa dedicação para colocar 
em prática os mandamentos da Lei do 
Senhor
“Portanto, quem desobedecer a um só 
destes mandamentos, por menor que seja, 
e ensinar os outros a fazerem o mesmo, 
será considerado o menor no Reino dos 
Céus” (Mateus 5, 19).

Que a Palavra de Deus seja o 
alimento a nutrir nosso coração no dia de 
hoje, e a primeira coisa que devemos fazer 
é colocar em prática os mandamentos da 
Lei do Nosso Deus. Os mandamentos 
d'Ele são vida para a nossa vida. As 
pessoas estão em busca de um sentido 
para a vida delas, e o que dá sentido à vida 
é colocar em prática os mandamentos do 
Senhor!

Muitas vezes, a sociedade ignora, 
pisoteia e despreza os mandamentos da 
Lei de Deus, por isso encontramos o 
mundo em desordem, bagunçado e tão 
desconfigurado.
Deus não quer que a sua vida fique 
desconfigurada, não quer que sua família 
fique esfacelada. Por isso, coloque em 
prática os mandamentos da Lei do Senhor 
Nosso Deus, viva-os, pratique Seus 
mandamentos e não cometa jamais a 
t r a g é d i a  d e  e n s i n a r  o u t r o s  a  
desobedecerem e não praticarem a Lei de 
Deus.

É normal que nós tenhamos 
alguma dificuldade, falhas, mas o mais 
importante é o nosso esforço, a nossa 
dedicação, o nosso empenho para 
colocarmos em prática os mandamentos 
da Lei do Senhor Nosso Deus. Os 
mandamentos do Senhor são brilhantes, 
são luz para nossa vida. E como é bom 
cada pai, cada mãe, cada educador, 
dedicar-se a ensinar uns aos outros, a 
começar por nossas crianças, a 
vivenciarem a Lei do Senhor Nosso Deus!

Não ignoremos, não deixemos na 
penumbra,  não coloquemos em 
relevância apenas um mandamento nem 
ignoremos os outros. A nossa vida quer 
caminhar na bênção e na luz. Ensinemos e 
renovemos os mandamentos do Senhor 
Nosso Deus.

Não sigamos a tendência, a 
orientação da sociedade nem do mundo 
em que vivemos, que despreza os 
mandamentos do Senhor Nosso Deus. 
Quem tem Deus no coração ama Seus 
mandamentos, coloca-os em prática e 
ensina os outros a vivê-los.

Deus abençoe você!
 

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

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova
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Conforme estimativas da Unicef, 
cerca de 168 milhões de crianças e 
adolescentes são submetidos a situações 
de trabalho infantil no mundo inteiro. 
Somente no Brasil, segundo dados da 
PNAD 2015, são 2,7 milhões.

2 , 7  m i l h õ e s  d e  f u t u r o s  
professores, engenheiros, médicos, 
advogados e quiçá cientistas que, entre 
tantas outras profissões que poderiam ter 
desejado exercer, têm, diariamente, seus 
sonhos interrompidos e suas vidas 
marcadas para sempre. 

Destes brasileirinhos, 208 
perderam a vida nos últimos 10 anos, em 
razão do trabalho precoce, em um 
universo de 38.257 acidentes, dos quais 
23,1 mil foram graves, acarretando, por 
exemplo, amputações de membros. São 
208 famílias órfãs de seus rebentos. 208 
pequenas vidas ceifadas abrupta e 
violentamente e outros 23,1 mil 
pequenos seres mutilados, tudo para 
garantir a prosperidade de grandes 
empresas, intermediários e aliciadores, 
que não hesitam em se utilizar de mão-
de-obra barata e precária, contando que o 
resultado final seja a geração de lucro.

Mas seu vizinho trabalhou desde 
criança e não morreu, não é mesmo? Seu 
amigo aprendeu, desde cedo, a profissão 
do pai e hoje tem seu próprio negócio; 
sonhava em ser psicólogo, mas, tudo 
bem, tornou-se dono de uma pequena 
sapataria de sucesso no bairro. Aquela  
menina de família humilde do interior 
tomava conta dos irmãos menores e 
realizava o serviço doméstico desde os 
oito anos, para que seus pais pudessem 
garantir o sustento da família; 
abandonou os estudos e o sonho de 
tornar-se enfermeira, mas, tudo bem 
também, hoje sabe dar valor ao trabalho 
e já ensina sua filha de sete anos a seguir 

seus passos.
São todas situações cotidianas, 

embora invisíveis para grande parte da 
sociedade. Sob o manto de falsas 
verdades que se sustentam há anos no 
imaginário do senso comum e ao som de 
argumentos, como o de que “é melhor 
trabalhar do que ficar na rua”, milhões de 
crianças e adolescentes vêm sendo 
explorados ano após ano no Brasil e no 
mundo, afastando-se do caminho da 
educação e perpetuando o ciclo da 
pobreza.

É nesse momento, então, que a 
realidade vem à tona. A realidade dura e 
seca, que vem para revelar que o trabalho 
precoce mata, sim; que o trabalho 
precoce deforma, mutila, gera doenças e 
chagas que, por vezes, podem até não se 
fazer notar ao primeiro olhar, mas se 
m a n i f e s t a m  n a  f o r m a  d o  
embrutecimento, do olhar vazio da 
criança que cedo demais foi obrigada a se 
tornar um jovem adulto e da frustração 
pelo sonho que jamais saiu do papel.

A essas crianças e adolescentes, 
vítimas do trabalho precoce, é preciso 
descortinar um horizonte de novas 
esperanças. É preciso garantir-lhes a tão 
proclamada proteção integral, como 
determina a Constituição Federal, além 
de educação, lazer e tempo para que 
sejam, de fato, crianças. É preciso que a 
sociedade não se cale diante do problema 
invisível, que reflita, discuta as nuances 
que o envolvem, que denuncie toda e 
qualquer espécie de exploração e, por 
fim, que veja e trate nossas crianças e 
a d o l e s c e n t e s  c o m o  o  q u e  
verdadeiramente são: nossa prioridade 
absoluta.
 
Jéss ica  Marce la  Schneider é  
procuradora do Trabalho

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Corpus 
Christi nesta quarta-feira (14) com reforço no policiamento nas rodovias 
federais de todo o Brasil. Até o próximo domingo (18), policiais 
rodoviários federais concentrarão a fiscalização em locais e horários de 
maior incidência de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas do 
órgão. Página 03

ESTRADA

Polícia Rodoviária Federal deu início
a "Operação Corpus Christi 2017"

CONCURSO DE BELEZA

Miss Mato Grosso 2017 segue
com inscrições até 16 de junho
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faz parte da nossa cultura, já era cultuada 
na Grécia antiga tendo como referência 
os deuses Apolo e Vênus”.

O organizador lembra que Mato 
Grosso já ganhou três vezes o título de 
Miss Brasil. A última vencedora foi a 
representante de Rondonópolis, Jakelyne 
de Oliveira, a Miss Mato Grosso 2013, e 
ficou entre as cinco melhores no Miss 
Universo daquele ano. As outras duas 
Miss Mato Grosso que conquistaram o 
título nacional são Márcia Gabrielle 
(1985) e Josiane Kruliskoski (2000). 

A patronesse do evento deste 
ano é a primeira-dama de Cuiabá, Márcia 
Pinheiro, que vai oferecer um coquetel na 
Prefeitura Municipal no dia 20 de junho, 
momento em que receberá, juntamente 
com prefeito Emanuel Pinheiro, as 
candidatas e a imprensa para apresentar 
um vídeo sobre a importância do turismo. 
Além dela, entre os patronos do evento 
estão o atual secretário de Comunicação 
de Mato Grosso, o jornalista Kleber 
Lima.
Para Willon, o concurso resgata a 
essência da mulher, que hoje é uma 
protagonista na sociedade nas mais 
diversas áreas de atuação, seja na família 
ou no meio profissional.

Também abre portas para que as 
jovens possam agregar à própria carreira. 
“Para o Estado é muito importante 
porque leva nossa cultura e nossos 
valores para o país e o mundo, diferente 
do perfil de modelo, a miss se torna uma 
referência para crianças e adultos, porque 
passa a atuar ativamente na sua 
comunidade, promovendo campanhas 
sociais e humanitárias”.

A atual Miss Mato Grosso é  

 om o mote “Valorize o que é Cnosso.  Compre produtos e 
serviços de Mato Grosso”, o 

Sebrae estadual lançou no início do mês  
campanha institucional cujo objetivo é 
estimular o consumo de produtos 
originais do Estado, incentivando as 
pessoas – físicas e jurídicas – a 
comprarem nas localidades mais 
próximas e dar preferência ao comércio 
local. A intenção é estimular a população 
a verificar a origem do produto ou serviço 
e priorizar o que é produzido aqui.

O  l a n ç a m e n t o  r e u n i u 
empresários de diversos segmentos, 
formadores de opinião e jornalistas. O 
consumo dos produtos feitos no Estado 
favorece o desenvolvimento local e 
sustentável. O dinheiro circula na cidade, 
fica no Estado, aumentando a qualidade 
de vida, melhorando e estimulando o 
aumento da qualidade da produção. Isso 
favorece o crescimento das micro e 
pequenas empresas, que representam 
cerca de 99% do total de empresas de 
Mato Grosso e gerar empregos.

Segundo o superintendente do 
Sebrae MT, José Guilherme Barbosa 
Ribeiro, a intenção é mobilizar a 
sociedade para  valorizar o que é nosso, 
fortalecer o universo empresarial de 
Mato Grosso.

“Este é um investimento que o 
Sebrae MT faz com objetivo social, 
econômico e ambiental. No momento em 
que o consumidor vai às compras ele 
pode colaborar com o desenvolvimento 
sustentável, cuja premissa básica é a de 
que devemos adquirir produtos e serviços 
preferencialmente do bairro, da cidade, 
da região, nesta ordem. Assim vamos 
gerar emprego para os cidadãos, 
desenvolvimento tecnológico, impostos 
para as cidades e/ou Estado”, resume.

O Sebrae/MT desenvolve ações 
diretas e constantes para promover o 
desenvolvimento local sustentável, cujo 
conceito está fortemente ligado a duas 
condições que são inerentes ao ambiente 
de pequenos negócios: empresa que 
busca fomentar empregos em sua própria 
comunidade; e empresa que compra 
i n s u m o s  e  p r o d u t o s  d e 
fornecedores/pessoas da própria 
comunidade onde seu negócio está 
localizado.

Diego Vaz, Gerente do Sebrae 
Cáceres, destaca a importância de se 
comprar no comercio da cidade, pois essa 
atitude faz com que o dinheiro fique no 
bairro, possibilitando criar novas 
oportunidades, gerar mais empregos e 
distribuir melhor a renda. O dinheiro 
circula na mesma região. Diferente de 
quando você compra em uma grande 
rede, o dinheiro pode sair da cidade, do 
Estado e até do país.  Além disso, 
valorizar o comércio local na hora da 
compra é uma decisão que resulta em 
menos deslocamento, menos estresse no 
trânsito, menos poluição ambiental. Isso 
também é qualidade de vida!

Os pequenos negócios têm 
condições básicas que preenchem 
requisitos que os credenciam a participar 
como protagonistas do desenvolvimento 
local sustentável.
Políticas públicas - O superintendente 
do Sebrae MT, José Guilherme lembra 
também que os dois níveis de governo – 
estadual e municipal – e as instituições 
públicas devem, sempre que possível, 
optar pelas compras descentralizadas. “A 
Lei Geral das Micro e Pequenas 
Empresas (LC – Lei Complementar 123) 
cria as condições legais para que as 
comissões de licitações implementem 
boas práticas e comprem das empresas 
locais”.

Nesta área de políticas públicas, 
o Sebrae atua fomentando a prática, 
capaci tando gestores  públ icos e 
empresários, promovendo encontros de 
negócios, enfim estimulando a geração 
de negócios entre os grandes clientes e as 
pequenas empresas.  O evento Fomenta 
Mato Grosso – Compras Públicas – 
Grandes clientes, pequenas empresas, 
realizado em vários municípios, é um 
exemplo. Neste ano serão realizados  
nove eventos em Mato Grosso com o 
objetivo de fomentar as comprar públicas 
dos pequenos negócios.
Pacto Global - O superintendente afirma 
que a campanha contribui também para o 
c u m p r i m e n t o  d o s  O b j e t i v o s  d e 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
uma agenda mundial adotada durante a 
Cúpula das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável, em 
setembro de 2015, composta por 17 
objetivos e 169 metas a serem atingidos 
até 2030. Entre elas, está o princípio 8: 
“Desenvolver iniciativas e práticas para 
p r o m o v e r  e  d i s s e m i n a r  a 
responsabilidade sócio-ambiental”.

Nesta agenda estão previstas 
ações mundiais nas áreas de erradicação 
da pobreza, segurança alimentar, 
agricultura, saúde, educação, igualdade 
de gênero, redução das desigualdades, 
energia, água e saneamento, padrões 
sustentáveis de produção e de consumo, 
mudança do clima, cidades sustentáveis, 
proteção e uso sustentável dos oceanos e 
dos ecossistemas terrestres, crescimento 
econômico inclusivo, infraestrutura, 
industrialização, entre outros.

O Sebrae MT é signatário do 
Pacto Global que advoga dez princípios 
universais, derivados da Declaração 
Universal de Direitos Humanos, da 
D e c l a r a ç ã o  d a  O r g a n i z a ç ã o 
Internacional  do Trabalho sobre 
Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho, da Declaração do Rio sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento e da 
Convenção das Nações Unidas Contra a 
Corrupção.A campanha “Valorize o que é 
nosso. Compre produtos de Mato 
Grosso”, que tem   abrangência estadual, 
começa no dia 01 de junho e vai 
contemplar veículos de comunicação on 
line e off line.

eferência nacional por eleger três Rmisses brasileiras, as inscrições 
para o concurso Miss Mato 

Grosso Be Emotion 2017 seguem até o 
dia 16 de junho para jovens de 18 a 27 
a n o s ,  n o  s i t e 
http://www.missbrasil.beemotion.com.b
r. Um dos requisitos é ter altura mínima 
de 1,68 metro. Por enquanto, 16 
candidatas já estão concorrendo à coroa 
da beleza, representando os municípios 
de Cuiabá, Várzea Grande, Poxoréo, 
P r i m a v e r a  d o  L e s t e ,  C á c e r e s , 
Rondonópolis, Jaciara, Nobres, Sorriso, 
Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Santa 
Helena, Nossa Senhora do Livramento, 
Pontes e Lacerda, Paranaíta. Mas há 

vagas para até 20 mulheres.
  A c a n d i d a t a  v e n c e d o r a 
representará o Estado na etapa nacional 
do concurso Miss Brasil, em agosto deste 
ano. O evento final será realizado no 
Buffet Alphaville Premium, em Cuiabá, 
no dia 22 de junho, a partir das 20h30, 
com jantar e desfile. A escolha será feita 
por um júri artístico, com posto por 
profissionais da beleza, como cirurgiões 
plásticos e dermatologistas.

Conforme o colunista social 
Warner Willon, organizador do evento há 
27 anos, será uma festa com muito 
glamour, elegância, beleza e atrações 
culturais, além da novidade, 'Be emotion' 
agregada à marca tradicional. “A beleza 

Taiany Zimpel, de 18 anos, estudante de 
Direito, mas também trabalha como 
modelo, abraçou a causa da Casa da Mãe 
Joana, que é uma instituição estadual que 
recebe e cuida de pacientes portadores de 
HIV, até o momento já foram arrecadados 
cerca de 500 kg al imentos não-
perecíveis. 

“Uma miss tem que vestir a 
camisa para cumprir a agenda social dos 
municípios e do estado, junto com as 
primeiras-damas, levando cobertor, 
remédio e cesta básica às famílias que 
precisam. É um trabalho bonito a ser 

desenvolvido”, acrescenta o organizador.
Inscrições e mesas - A inscrição para o 
concurso e/ou a venda de mesas para 
participar pode ser feita até o dia 16 de 
junho, nos telefones (65) 99974-
2488/(65) 99605-4345 (Rodrigo). No 
c a s o  d a  c a n d i d a t a ,  p o d e  f a z e r 
d i r e t a m e n t e  p e l o  s i t e 
http://www.missbrasil.beemotion.com.b
r. O valor da mesa para 6 lugares R$ 1 mil 
(na frente); R$ 1 mil (primeiro lote no 
fundo) e R$ 720 (segundo lote no fundo).
 Os valores dão direito ao 
coquetel do Buffet Alphaville e bebida. 

CONCURSO DE BELEZA

Miss Mato Grosso 2017 segue
com inscrições até 16 de junho

O evento já tem 16 jovens inscritas, mas, pode chegar a 20 concorrentes. O objetivo é selecionar candidatas referência em beleza, comunicação e protagonismo social

Dialum Assessoria de Imprensa  
Foto: Assessoria

Taiany Zimpel  - Miss Mato Grosso 2016

VALORIZE O QUE É NOSSO

Sebrae MT lançou campanha
de valorização do produto local
Redação c/ Assessoria
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ma equipe da Universidade Udo Estado de Mato Grosso 
(Unemat) foi selecionada 

para participar da edição 2017 do 
Projeto Rondon. A equipe composta 
por alunos do Câmpus Universitário 
Deputado Estadual Renê Barbour, em 
Barra do Bugres, participará da 
Operação Cinquentenário,  no 
município de Candeias do Jamari, em 
Rondônia, entre 5 e 23 de julho.
Equipe Unemat  -  A equipe 
unematiana será coordenada pelo 

professor do curso de Arquitetura e 
Urbanismo, João Mário de Arruda 
Adrião. A professora de Engenharia 
de Alimentos, Sumaya Ferreira 
Guedes, e o professor de Arquitetura e 
Urbanismo, Carlos Edinei de Oliveira

O grupo de rondonistas será 
composto pelos alunos Heloisa 
Ribeiro Noivo Navarro e Ricardo 
Gonçalves Saraiva, do curso de 
Arquitetura e Urbanismo; Klesley 
Hiago da Rocha Tavares e Priscila 
Larissa da Silva Antunes dos Santos, 

do curso de Ciência da Computação; 
Alexsander Paz Landim, Daniel 
Arruda de Oliveira e Plinio de 
Andrade Carvalho, do curso de 
Direito; e Izamara Cirqueira Bini, do 
curso de Matemática.
Projeto Rondon - O Projeto Rondon 
nasceu em julho de 1967, mas teve 
suas atividades encerradas em 1989. 
Em 2005 foi reativado devido ao 
pedido de alunos universitários. O 
projeto é uma ação governamental do 
Ministério da Defesa por meio das 
Forças Armadas (Exército, Marinha e 
Aeronáutica),  que dividem a 
coordenação e apoio à execução. O 
Projeto Rondon é uma ação de 
integração social que leva, através de 
palestras e oficinas apresentadas por 
u n i v e r s i t á r i o s  v o l u n t á r i o s ,  
informação e conhecimento que 
contribuam para o desenvolvimento 
sustentável de comunidades carentes 
e ampliem o bem-estar da população.

Já o nome é uma homenagem 
ao marechal mato-grossense Cândido 
Marino da Silva Rondon, considerado 
Patrono das Comunicações no Brasil e 
c o m  f e i t o s  r e c o n h e c i d o s  
mundialmente. A primeira operação 
do Projeto Rondon ocorreu também 
no estado de Rondônia, e a operação 
atual celebra os 50 anos do início das 
atividades.
Operação Cinquentenário
A operação comemorativa dos 50 
anos do Projeto Rondon contará com 

30 Instituições de Ensino Superior 
(IES) de oito estados e do Distritos 
Federal e atuará em 15 municípios. 
Toda a estrutura para receber os 
rondonistas está sendo preparada nas 
instalações da 17ª Brigada de 
Infantaria de Selva (Brigada Príncipe 
da Beira), do 5º Batalhão de 
Engenharia de Construção e da 17ª 
Companhia de Infantaria de Selva, em 
Porto Velho, sede da Operação 
Cinquentenário, onde as equipes 
ficarão instaladas durante a abertura e 
encerramento da programação.

D e  a c o r d o  c o m  o  
coordenador regional da Operação, o 
capitão-de-fragata José Antônio 
Gomes da Silva, os militares estão 
dedicados à tarefa. “Não estão sendo 
medidos esforços no sentido de 
garantir uma grande operação, com 
resultados significativos tanto para as 
IES envolvidas como para os 
municípios atendidos”, afirma o 
capitão-de-fragata.
Cada município receberá duas IES, 
uma do conjunto A, que desenvolverá 
ações com relação à saúde, educação, 
direitos humanos, justiça e cultura, e 
outra do conjunto B, que desenvolverá 
trabalhos voltados ao meio ambiente, 
tecnologia, comunicação, produção e 
trabalho.

O município de Candeias do 
Jamari receberá a Unemat no conjunto 
A, enquanto o conjunto B será 
desenvolvido pela Universidade de 
Marília (Unimar), de São Paulo.
Além da Unimar, também participam 
do Projeto Rondon outras seis IES 
paulistas: o Centro Universitário de 
Votuporanga (Unifev); o Centro 
Universitário Fundação Hermínio 
Ometto (Uniararas); a Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto (Eerp) 
e o Instituto de Arquitetura e 
Urbanismo (IAU),  ambas da 
Universidade de São Paulo (USP); a 
Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar) ;  e  a  Univers idade 
Metodista de Piracicaba (Unimep).

Ta m b é m  i n t e g r a m  a  
O p e r a ç ã o  C i n q u e n t e n á r i o  a  
Universidade Estadual de Santa Cruz 
(Uesc), da Bahia; as Faculdades 
Integradas da União Educacional do 
Planalto Central (Faciplac) e a 
Universidade de Brasília (UnB), do 
Distrito Federal; a Universidade do 
Vale do Sapucaí (Univás), a 

Universidade Federal de Alfenas 
(Unifal) e a Universidade José do 
Rosár io  Ve l l ano  de  Al fenas  
(Unifenas), de Minas Gerais; o Centro 
Universitário de União da Vitória 
(Uniuv), o Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do 
Paraná (IFPR) e a Pontifícia 
Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR), do Paraná; o Centro 
Universitário La Salle do Rio de 
J ane i ro  (Un i l a sa l l e -RJ )  e  a  
Universidade Severino Sombra 
(USS), do Rio de Janeiro; a Faculdade 
de Direito de Santa Maria (Fadisma), 
o Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Farroupilha 
(IFFarroupilha), a Universidade de 
Cruz Alta (Unicruz), a Universidade 
d e  P a s s o  F u n d o  ( U P F ) ,  a  
Universidade Federal de Ciências da 
Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), a 
Universidade Federal de Pelotas 
(UFPel) e a Universidade Federal do 
Rio Grande (Furg); e a Universidade 
Comunitária Regional de Chapecó 
(Unochapecó), de Santa Catarina.
Além de Candeias do Jamari, a 
Operação Cinquentenário atenderá os 
municípios rondonienses de Alto 
Paraíso, Alvorada D'Oeste, Buritis, 
Cacaulândia, Campos Novo de 
Rondônia, Guajará-Mirim, Itapuã do 
Oeste, Monte Negro, Nova Mamoré, 
Rio Crespo, São Miguel do Guaporé, 
Teixeirópolis e Urupá. Também serão 
atendidas as comunidades do Baixo 
Madeira, em Porto Velho.
Candeias do Jamari - Candeias do 
Jamari é um município brasileiro do 
estado de Rondônia, com população 
de pouco mais de 19 mil habitantes. 
Fica a 20 quilômetros da capital 
rondoniense, Porto Velho. Possui uma 
área de cerca de 6.800 quilômetros 
quadrados, na qual abriga a Usina 
Hidrelétrica de Samuel. Surgiu como 
povoação no cruzamento da Rodovia 
Federal BR-29 (hoje Rodovia Federal 
BR-364) com o Rio Candeias, um 
afluente do Rio Jamari, e ficou 
conhecida como Vila Candeias em 
homenagem ao rio que banha a 
cidade. O município foi criado com o 
nome de Candeias do Jamari em 1992, 
com área desmembrada do município 
de Porto Velho. Possui um distrito 
chamado Triunfo, localizado a 120 
quilômetros da sede do município, 
com cerca de quatro mil habitantes.

OPERAÇÃO CINQUENTENÁRIO

Unemat participará de operação
dos 50 anos do Projeto Rondon

Natanael Zanferrari

O grupo de rondonistas será composto por alunos e professores dos cursos de 
Arquitetura, Computação, Direito e Matemática do Câmpus de Barra do Bugres

Foto: Assessoria
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