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Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em Aquário movimentam intensa e 
positivamente seus projetos em equipe. 
É possível que você seja convidado a 
participar ou gerenciar uma nova 
equipe de trabalho. O período, que dura 
ainda alguns dias, promete também 
movimento  na  v ida  soc ia l  e  
aproximação de bons amigos.

Câncer

Leão

Áries

Libra

Capricórnio Peixes 

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em Aquário movimentam intensa e 
positivamente sua vida profissional e 
planos de negócios. Uma ótima notícia 
pode chegar e trazer algumas 
mudanças significativas à sua carreira, 
que dá um grande passo à frente. O 
momento  envo lve  sucesso  e  
reconhecimento.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente seus projetos 
de médio prazo, especialmente os que 
envolvem pessoas e empresas 
estrangeiras. O período, que dura 
alguns dias, pode ser o responsável 
por uma ótima notícia relacionada a 
um novo projeto.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente as parcerias e 
sociedades financeiras. O período, 
que dura alguns dias, pode envolver a 
aprovação de um grande empréstimo 

ou a concretização de um projeto envolvendo uma 
grande soma de dinheiro.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em Aquário movimentam intensa e 
positivamente seus relacionamentos 
pessoais e profissionais. O período, 
que dura alguns dias, pode envolver a 
negociação e concretização de uma 
sociedade ou parceria comercial. Um 
namoro pode começar.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em Aquário movimentam intensa e 
p o s i t i v a m e n t e  s u a  r o t i n a ,  
especialmente a de trabalho. Você está 
mais leve, as relações de trabalho fluem 
naturalmente. O período, que dura 
alguns dias, pode envolver uma nova 
proposta de trabalho ou projeto. Saúde 

passa por um ótimo período.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente seus 
c o n t a t o s ,  e s p e c i a l m e n t e  o s  
comerciais. O momento pode 
envolver boas e produtivas reuniões 
de negócios, que trarão novas 
oportunidades. Um novo contrato 

pode ser firmado e concretizado.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente sua vida social 
e aproxima amigos, novos e antigos. O 
período, que dura alguns dias, abre 
portas e traz novas oportunidades de 
um romance começar a ser desenhado 
pelo Universo. Você estará mais 
aberto e criativo.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em seu signo movimentam intensa e 
positivamente sua vida como um todo. 
Você estará mais aberto, alegre e 
comunicativo e poderá perceber 
algumas portas se abrindo e trazendo 
novas oportunidades no amor, no 
trabalho e nas finanças.

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna unidos 
em Aquário movimentam intensa e 
positivamente sua vida doméstica e os 
relacionamentos familiares. Você 
estará mais voltado para os seus e deve, 
neste período, promover encontros, 
almoços e jantares em sua casa, que se 
torna o melhor lugar do mundo para 
estar com amigos.

Gêmeos

Escorpião

Sagitário Aquário

Virgem

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente seu mundo 
emocional e aproxima você de alguns 
bons sentimentos, especialmente os 
que envolvem seu passado. O 
momento é ótimo para o planejamento 
de um novo projeto, mas, também, 

para descansar.

By Rosane Michels

Sol, Vênus, Mercúrio e Fortuna 
unidos em Aquário movimentam 
intensa e positivamente sua vida 
material e financeira. O período, que 
dura alguns dias, pode trazer novas 
oportunidades de ganhos e aumento de 
seus rendimentos. Um novo projeto ou 
contrato pode ser negociado e 

concretizado nos próximos dias.

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

Cuidando com muito amor e dedicação da 
saúde das crianças de nossa cidade Dra. 
Marcia Klein Bisinella a quem desejamos 
uma excelente sexta-feira. 

Sempre fotografando as festas mais tops da city, o querido 
amigo Lucas Garcia, que encanta a todos com seu 
maravilhoso trabalho. 

Festejou sete anos de corporação o policial 
militar Vander Sousa, que cumpre com 
determinação, compromisso sua missão de 
zelar pela segurança da população. São 
policiais como você que fazem a diferença. 
Parabéns que Deus continue abençoando e 
protegendo sua vida.

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

Alô especial a galera jovem da Igreja Voz da Verdade, que estão sempre 
dispostos a servir e unidos em prol da comunidade. Juventude sadia é 
outro papo. Grande abraço!

Forte abraço ao 
aniversar iante  
Sanzio Sardinha 
com votos de uma 
vida repleta de 
emoções, alegrias 
e  v i t ó r i a s .  
Felicidades mil!!!

CARNAVAL SOCIAL
Na quarta-feira, 7, a Secretaria de Assistência 
Social realizou através dos (CRAS 1 e 2) o 
Carnaval para crianças e adolescentes 
participantes do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento se Vínculos. O evento 
aconteceu no Centro de Múltiplo Uso às 
14:00h e contou com diversas atividades para 
o entretenimento, lazer e convívio social dos 
usuários. Nesta sexta-feira, dia 9, a folia será 
com a melhor idade e terá início às 8:00h com 
café da manhã para recepcionar os idosos. 
Posteriormente haverá apresentação do 
Grupo Chalana e um delicioso almoço e a 
tarde, haverá música ao vivo para alegrar 
ainda mais o dia.

MORDOMIAS DEMAIS
Cerca de 40 funcionários da Presidência da 
República deverão acompanhar o presidente 
Michel Temer durante a viagem que ele fará 
no carnaval deste ano, para a Base Naval de 
Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. 
De acordo com o Gabinete de Segurança 
Institucional, a equipe será formada por 
seguranças ,  médicos,  enfermeiros ,  
integrantes da comunicação e funcionários da 
cozinha da Presidência. É muita mordomia, 
tudo pago pelo nosso dinheiro via impostos, 
enquanto a gente fica no de sempre, rango de 
terceira, sem sequer um balconista de 
farmácia pra aferir a pressão, muitos sem 
feriado. E o país que os poderosos plantam 
para o futuro, égua, que desculpa de crise não 
cola nem com superbonder, né mesmo ?

CHEGA DE CAOS
A bancada de oposição dominou a primeira 
sessão ordinária da Assembléia em 2018, na 
noite da terça-feira (7), com críticas ao 
governador tucano Pedro Taques. O deputado 
Valdir Barranco afirmou que Taques colocou 
Mato Grosso em situação de caos e que 
trouxe seu diploma de mau gestor. Já, a 
deputada Janaina Riva, afirmou que Taques 
demonstrou que sua gestão não tem 
equil íbrio econômico e pediu aos 
parlamentares da base governista uma 
reflexão sobre apoiar uma eventual reeleição 
do governador Pedro Taques.Tudo bem que é 
oposição, mas este negócio de culpar o 
passado pega mal e não cola mais.

INFLA$$ÕES
Pra quem gosta de conversa fiada, o Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), que mede a inflação oficial do país, 
afirma que ela ficou em 0,29% em janeiro 
deste ano. Que em dezembro de 2017, foi de 
0,44% e em janeiro de 2017, foi de 0,38%. 
Finalizando, o tal IPCA do governo diz que 
em 12 meses, a inflação acumulada é de  
2,86%. Com certeza, este pessoal não vai ao 
mercado fazer o rancho e esconde que a 
gasosa subiu mais de 50% no período e como 
tudo depende do transporte, ... bem, aí está a 
prova da mentirada.

PROVA DOS NOVE
Janeiro foi de inflação e a alta de preços 
refletiu diretamente nos alimentos. A cesta 
básica, em Cuiabá, variou pouco mais de 7% 
na comparação mensal, sendo suficiente para 
elevar o preço médio para acima dos R$ 400. 
Em outras palavras, a cesta que fechou o ano 
custando R$ 376,71, e na 18ª posição do país, 
passa a ser a sétima mais cara, cotada a R$ 
403,35. Em Cuia, os produtos tiveram o 
seguinte comportamento no mês passado: 
carne (+0,76%), leite (-2,05%), feijão (-
3,03%), arroz (-1,48%), farinha (+1,20%), 
batata (+14,02%), tomate (+84,85%), pão 
(+0,59%), café (+0,40%), banana (+3,49%), 
açúcar (+2,59%), óleo (0,00%) e manteiga (-
0,03%). O Dieese considera os 13 itens 
suficientes para alimentar uma família de 
quatro pessoas.
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Em 2006 como repórter na cidade de 
Sorriso, nortão de Mato Grosso, conhecemos 
a pujança de um trabalho sério em 
consonância da comunidade com os poderes 
constituídos, não sendo novidade que a Smile-
City, seja destaque na economia tupiniquim, 
quiçá mundial e, também não nos surpreende 
a inauguração dia 21 deste mês de uma base 
aérea naquela urbe. Conforme nota do 
governo Taques, o Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer) vai inaugurar em 
parceria com a Prefeitura Sorrisense, a 
primeira base descentralizada no interior do 
estado. 

A inauguração está prevista para o dia 
21 de fevereiro e contará com um helicóptero 
modelo Esquilo, devidamente equipado para 
atender as ocorrências policiais, de resgate, 
incêndios, salvamentos, auxílio em 
investigações, apoio a ações humanitárias, 
entre outras. 

Diz ainda a nota que a utilização será 
em conjunto com o Grupo de Aviação 
Bombeiro Militar do Corpo de Bombeiros 
Militar de Mato Grosso, o qual conta com 
duas aeronaves modelo Air Tractor 802F, 
voltadas ao combate a incêndios florestais e 
urbanos. Para se ter uma idéia, a base aérea de 
Sorriso terá investimento de mais de R$ 30 
milhões em aeronaves (incluindo do Ciopaer 
e do Corpo de Bombeiros) e equipamentos. 
Além disso, serão disponibilizados cerca de 
30 profissionais do Ciopaer, entre bombeiros 
militares, policiais civis e policiais militares, 
para atuar no novo hangar, e atender toda a 
população das regiões Médio-Norte e Norte 
de Mato Grosso. 

Curiosamente, a escolha de Sorriso 
se deu por conta da localização geográfica 
estratégica e pela disponibilidade da 
Prefeitura local em fazer parceria com o 
Governo do Estado para a concretização do 
projeto. Aleluia, que a posição estratégica de 
Sorriso, longe da fronteira nevrálgica do 
crime organizado, da máfia das drogas, 
passou aquela rasteira na Princesinha do 
Pantanal, mais pra Gata Borralheira, égua! 
Ano de eleição, vamos dar o troco? Seria uma 
boa idéia, depois de quase 10 anos de vãs 
promessas, senão vejamos:  Em maio de 

2009, foi noticiada a criação de uma base do 
Centro Integrado de Operações Aéreas 
(Ciopaer) na cidade de Cáceres. 

Naquele ano, afirmava-se que o 
Ministério da Defesa e a Força Aérea 
Brasileira iriam instalar uma base do Centro 
Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) na 
cidade, cidade localizada na fronteira de Mato 
Grosso com a Bolívia; com investimento 
previsto de 3,5 milhões de dólares em 
equipamentos aeronáuticos, a serem 
a p l i c a d o s  d e  f o r m a  c o n t í n u a  n o  
patrulhamento e no apoio das execuções de 
operações policiais na região de fronteira 
entre Brasil e Bolívia. 

Em agosto de 2011 o deputado 
federal Júlio Campos fez apelo ao Ministério 
da Justiça para que no lugar de base aérea, 
fosse instalada uma base militar como forma 
de combate ao narcotráfico em função dos 
caos e abandono da fronteira de Cáceres com a 
Bolívia; Em outubro de 2012, o então vice-
presidente da República, Michel Temer 

recebeu das mãos juiz criminal Geraldo 
Fernandes Fidelis Neto um documento com 
pedido da instalação de uma base aérea das 
Forças Armadas de forma permanente em 
Cáceres; Em maio de 2013, 

A instalação de uma Base Aérea da 
Aeronáutica em Cáceres voltou a ser 
defendida pelo então deputado estadual 
Airton Português e em 2014, respondendo 
reivindicação do Português o governo federal 
negou o pedido. O japonês que não era da 
federal, mas da aeronáutica, tenente 
brigadeiro  do ar, o tal Juniti Saito, deixou 
claro, não constar do  Plano Estratégico 
Militar de Aeronáutica, a previsão de Base 
Aérea em Mato Grosso.

Agora, vem a bomba: Base Aérea em 
Sorriso, sorriam políticos, vocês estão sendo 
filmados pelos eleitores de Cáceres e em 
outubro podem esperar, com base, sem base, 
vai ter troco. Chega de papo de hidrovia, de 
ZPE, que a tal base foi pra Sorriso, e não 
adianta chorar.

É grave a situação para os policias 
que trabalham no Brasil. O descaso e a falta de 
reconhecimento da dignidade humana pelo 
Estado com os profissionais que se arriscam 
diariamente nas ruas é triste e crescente. Os 
números são assustadores em grandes regiões.

No Rio de Janeiro, por exemplo, 
recente levantamento afirmou que um policial 
morre a cada 57 horas. Neste ano, mais de 100 
policiais foram assassinados nas ruas da 
capital fluminense. Famílias choram e as 
autoridades assistem caladas. Entra ano, 
acaba ano nada muda. Governantes federais, 
municipais e estaduais são trocados e nada 
acontece. As notícias dos telejornais e 
veículos impressos demonstram a brutalidade 
contra os policiais. E já são décadas de 
ausência de medidas efetivas em favor dos 
policiais no país. Assim como outras 
categorias profissionais, como professores, 
motoristas do transporte públicos e 
servidores, os policiais são essenciais para o 
funcionamento da máquina.

Sem uma polícia unida, forte e 
es t ru tu rada ,  a  t endênc ia  é  que  a  
vulnerabilidade da segurança do cidadão 
brasileiro fica cada vez mais acentuada. Nos 

dias de hoje, o policial vai trabalhar, assumir 
seu posto, realizar sua ronda, sem um suporte 
necessário para atuar de forma tranqüila em 
prol da sociedade.

A recente greve da Polícia do Rio 
Grande do Norte é um exemplo claro da 
situação em que estão expostos os policiais. 
Salários atrasados, famílias passando fome e 
contas acumuladas. Um cenário caótico. E o 
Estado, ao invés de assimilar a mensagem e 
procurar corrigir suas falhas, expõe os 
profissionais em rede nacional. Sim, existe 
uma lei que impede a greve de policias 
militares. Entretanto, a medida extrema foi 
tomada porque não é uma questão de 
legalidade e sim de humanidade. Vale 
ressaltar que ao militar é proibido a 
sindicalização e a greve, desde que lhes sejam 
garantidos outros direitos essenciais. O 
Estado não pode escravizar nenhum ser 
humano sob o pretexto de que esse mesmo 
homem renunciou seus direitos ao aceitar as 
regras impostas. Direitos humanos são 
irrenunciáveis!

Os policiais não são valorizados. E 
não é apenas na questão financeira. Falta uma 
política que abrace a categoria em questões 

sociais e profissionais. Os salários estão 
defasados, os benefícios são escassos e a 
estrutura – viaturas, armas, entre outros – é 
decadente. Não existe um apoio psicológico 
necessário para enfrentar as duras batalhas 
contra criminosos e situações extremas as 
quais fazem parte da profissão. Sem dúvidas, 
o policial é movido pelo amor pela sua farda e 
pela sua profissão, mas só o amor não garante 
a sua sobrevivência. 

Hoje, o policial que sai às ruas para 
desempenhar sua função deve ter orgulho de 
lutar contra a criminalidade e também contra a 
falta de amparo do Estado. Só a união de 
forças dos policias militares, policiais civis, 
policiais federais , guardas municipais, ou 
seja, dos agentes de segurança pública pode 
sensibilizar as autoridades competente para 
mudar esse triste e calamitoso quadro. Temos 
que defender aqueles que defendem. 
***__Francisco Alexandre Filho é o 
sargento Alexandre do 18 BPMM de São 
Paulo, diretor de Direitos Humanos da 
Associação  de Defesa dos Agentes de 
Segurança Pública (ADEASP) e consultor do 
escritório Yamazaki , Calazans e Vieira Dias 
Advogados
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Sem Base Alguma

Descaso e falta de reconhecimento à dignidade do policial
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0. Na seqüência, aos 22, a defesa do 
CRB vacilou, ficou olhando de longe 
e Alysson chutou forte de pé esquerdo 
e marcou o primeiro para o União . 3 a 
1 para o CRB.

O time alagoano manteve o 
ritmo de ataque e chegava com 
facilidade ao gol do time de 
Rondonópolis, mas o União não se 
entregou, em uma jogada individual 
Maranhão driblou vários jogadores e 
foi derrubado na área pelo último 
marcador. 

O juiz marcou pênalti, ele 
mesmo cobrou, bateu no canto do 

goleiro João Carlos, que se esticou 
todo e fez a defesa, mas a partida 
terminou em 3 a 1 para o time 
alagoano.

O Sinop também entrou em 
campo na noite da quarta feira pela 
Copa do Brasil, recebendo o Goiás, 
no Gigante do Norte, perdeu por 1 a 0 
e se despediu da competição. 

De Mato Grosso permanece 
na Copa do Brasil o Cuiabá que, na 
primeira fase, eliminou o Aimoré 
(RS) e se classificou para a segunda 
etapa e o Luverdense que vai entrar 
nas oitavas de final.

a noite da quarta (7), o time Ndo Cuiabá fez sua estréia na 
Copa Verde 2018, diante a 

equipe do Operário de Campo 
Grande, no estádio Morenão. Sem 
demonstrar a superioridade e força 
dos últimos jogos, o Dourado teve seu 
primeiro revés na temporada em 
competições oficiais, sofrendo sua 
primeira derrota.

No primeiro tempo, o 
Operário de Campo Grande, tentou 
propor o jogo, pressionando o Cuiabá, 
mas com muitas dificuldades, ficou 
preso no meio-campo do Dourado, e 

só conseguiu criar alguma ameaça a 
defesa mato-grossense quando 
arriscou alguns chutes de fora da área.

Durante o decorrer no 
primeiro tempo, alguns torcedores do 
Galo, soltaram bombas, por duas 
vezes em direção ao banco de 
reservas do Cuiabá, e o arbitro 
paralisou a partida por alguns 
minutos. Cuiabá criou pouco, e 
buscou o contra-ataque, ameaçando o 
goleiro Pereira, no ultimo lance do 
primeiro tempo, com um chute do 
Ednei.

Na volta para o segundo 

tempo, Itamar tirou Hiltinho e 
colocou Doda, na tentativa de o 
Cuiabá se impor e dominar a troca de 
passes no meio campo. Ainda com 
dificuldades em entrar na área do 
Operário, as chances do Cuiabá se 
limitaram aos chutes de bolas paradas 
e nos contra-ataques.

Com lances isolados de 
ambos os lados, as equipes só 
chegavam na área adversária, em 
contra-ataques, como aos quase 20 
minutos, pelo lado direito Bruno 
Alves chegou perto do gol, e finalizou 
para fora quase abrindo o placar. Aos 
25, o Operário roubou a bola no meio 
e num lance rápido, Igor Villela 
chegou sozinho na área e finalizou 
para o gol nas mãos do goleiro do 
Cuiabá, e aos 31 minutos num chute 
de longa distância, Alan fez 1x0 para a 
equipe de Campo Grande.

O jogo da volta, foi definido 
no fim da tarde de hoje pela CBF, e 
será na próxima quinta-feira (15), às 
20h30 na Arena Pantanal. O Dourado 
vai precisar vencer por 2 gols ou mais 
de diferença para se classificar e o 
Operário tem a vantagem do empate, 
e em caso de derrota por até 1 gol, mas 
se fizer gol como visitante se 
classifica. Vitória do Cuiabá por 1x0, 
leva para disputa de pênaltis.

O União de Rondonópolis perdeu por 
3 a 0 para o CRB de Alagoas, pela 
primeira fase da Copa do Brasil, na 
partida realizada na Arena Pantanal, 
em Cuiabá nas noite de anteontem. 
Com o resultado o CRB ficou com a 
vaga na próxima fase e vai pegar o 
Novo Hamburgo (RS).

O jogo começou pegado na 
Arena Pantanal e já no primeiro lance 
Edson Ratinho foi derrubado pelo 
Wesley e o juiz marcou falta a favor 
do CRB. A primeira chegada com 
perigo também foi do visitante 
alagoano, Leilson do CRB, arriscou 
de fora da área e assustou o goleiro 
Rafael. O União tentou dar o troco, 
mas Lucas Gaúcho não acertou a 
pontaria e perdeu o gol cara a cara 
com o goleiro. Na sequência o União 
se atrapalhou e quase deu a 
oportunidade do Neto Baiano abrir o 
placar.

O CBR impôs o ritmo de 
jogo e pressionou bastante o União. O 
time de Alagoas criou boas 
oportunidades, mas não conseguia 
concluir as jogadas. O União jogando 
mais fechado teve poucas chances e 
errou em algumas conclusões.

Aos 22 minutos o meia 
Renan do União cometeu uma falta 
grave em Serginho e foi expulso. 
Com um a menos, o time mato-
grossense sentiu muito e na 
sequência sofreu o gol. Ayrton cruzou 
para Neto Baiano que aproveitou a 
bobeira da defesa e mandou pro 
fundo da rede. CRB 1 a 0.

Após o gol o time alagoano 
ganhou ainda mais confiança para 
partir para cima do União, que se 
segurou como pode.  Aos 37, Leilson 
perdeu uma bela chance de ampliar o 
placar. Ele ficou cara a cara com o 
goleiro, bateu forte, mas a bola foi no 

travessão para alívio dos mato-
grossenses.

Na segunda etapa o CRB 
começou arriscando com Leilson, 
que bateu firme, mas a bola saiu pela 
linha de fundo. A oportunidade do 
União veio com Alysson que 
disputou a bola com Boaventura e 
assustou o goleiro do CRB.

Com tranqüilidade o CRB 
tocou a bola buscando espaço para 
chegar ao gol do União. Aos 15 
minutos, a marcação do time de 
Rondonópolis deu bobeira, ficou de 
longe, enquanto Willian Santana 
rolou a bola no canto do goleiro 
Rafael, ampliando a vantagem. 2 a 1 
CRB.

O união nem tinha se 
recuperado de mais um gol sofrido e 
aos 19, Marcão roubou a bola em um 
contra ataque na linha de fundo e 
Serginho não perdoou e fez CRB 3 a 

COPA DO BRASIL

Derrotas em casa eliminam
Colorado e o Galo do Norte

Vermelhinho de Roo pegou o CRB na Arena Pantanal e levou de 3 e marcou apenas um enquanto que o Sinop foi despachado no Gigante do Norte pelo Goiás

S.N c/ Redação

Alagoanos do CRB rifaram o União em plena Arena de Cuia   

Foto: Assessoria

COPA VERDE

Operário de MS leva melhor
diante do Cuia no Morenão

Capital-News

Operário de CG vence Cuiabá e tem vantagem na volta     

Foto: Anderson Ramos
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submetidos a perícia técnica, sendo 
constatado 05 exemplares com 
tamanhos fora da medida prevista em 
lei.

Constatada a irregularidade 
do pescado, o suspeito foi conduzido 
a Defron, onde após interrogado pela 
delegada, Cinthia Gomes da Rocha 
Cupido foi autuado em flagrante pelo 
crime ambiental de pesca ilegal. A 
Polícia Ambiental de Cáceres que 
acompanhava a diligência multou o 
pescador fixando o valor de R$ 2 mil, 
mais acréscimo de R$ 20 por fração 
do pescado Irregular.

Segundo a delegada, Cinthia 
Cupido, os órgãos fiscalizadores 
estão atentos, e, qualquer informação 
que chegue ao conhecimento das 
autoridades, será averiguada. “Caso 
fique comprovada a existência de 
alguma irregularidade, será aplicado 
o rigor da lei.”

m pescador flagrado em Uposse de pescados fora da 
medida prevista em lei foi 

preso, na terça-feira (06.02), em uma 
ação integrada da Delegacia Especial 
de Fronteira (Defron), da Polícia 
Judiciária civil, 4ª Companhia de 
Polícia Ambiental, Juizado Volante 
Ambiental (Juvam) e Promotoria do 
Meio Ambiente, realizada em 
Cáceres.

Após uma pescaria, o 
suspeito já em sua residência fez 
fotos do pescado, que foram 
compartilhadas através da Rede 
Social Face book e do aplicativo 
WhatsApp. Em pouco tempo, as 
postagens realizadas pelo pescador 

viralizaram, chegando rapidamente 
ao conhecimento das autoridades 
ambientais.

A s  f o t o s ,  i n c l u i n d o  
“selfies”, mostravam peixes abatidos 
no chão da casa, possibilitando a 
identificação do autor do crime 
ambiental. Diante da situação, um 
mandado de busca e apreensão foi 
expedido pela 5ª Vara Criminal de 
Cáceres, o qual foi cumprido pelas 
forças de segurança.

Em buscas no local, os 
policiais encontraram um freezer 
horizontal com várias espécimes, 
sendo 14 exemplares de pacu, um 
Piavucu, um barbado, 02 bares e 03 
piranhas. Os exemplares foram 

sociedade o que essa universidade 
oferece e, juntos, pensarem a 
Unemat que se deseja para daqui 40 
anos.

A idéia de envolver a 
sociedade nas comemorações do 
aniversário da instituição perpassa 
pelos sentimentos de pertencer e de 
pertencimento da Instituição que 
hoje oferta 60 cursos de oferta 

presente  em 43 munic íp ios  
diretamente com 13 campus, 18 
núcleos pedagógicos e 24 pólos 
educacionais de Ensino a Distância 
com mais de 22 mil acadêmicos. 

A sugestão da reitora é que 
cada campus, núcleo ou pólo de 
ensino a distância lembrem os 40 
anos da Unemat e aproveitem o 
momento para dar a conhecer à 

 Universidade do Estado de AMato Grosso (Unemat) 
comemora no dia 20 de julho 

deste ano, seus 40 anos de existência 
e a proposta da reitoria é que as 
comemorações sejam esparramadas 
por todo o Estado com atividades e 
festividades em todos os locais em 
que a sociedade é beneficiada 
diretamente com a presença da 
Instituição.

Para iniciar o planejamento 
das atividades comemorativas, a 
reitora da Unemat, professora Ana Di 
Renzo, recebeu na tarde da quarta-
feira (7) representantes de segmentos 
da sociedade Cacerense para discutir 
que ações podem ser desencadeadas. 
"Nós não queremos cantar parabéns 
para nós mesmos, queremos 
comemorar com a sociedade que é a 
razão pela qual existimos", afirma.  

Em 20 de julho de 1978, foi 
criado o Instituto de Ensino Superior 
de Cáceres (Iesc) que depois de 
passar por outras nomenclaturas se 
institui universidade em 15 de 
dezembro de 1993 por meio de Lei 
Complementar.

A Unemat "nascida e criada" 
em Cáceres, expande seus domínios 
a partir da década de 1990 e hoje está 

 início de fevereiro de 2018 Ofoi marcado pelo despejo de 
mais de 130 famílias em 

acampamentos rurais nos municípios 
de Cáceres e Juína. Na luta pelas 
terras improdutivas, os trabalhadores 
rurais perderam para empresários e 
grandes fazendeiros e terão de deixar 
o lugar onde criaram animais e 
fizeram pequenas plantações.

Despejados da Gleba Rio 
Verde, em Juína, cerca de 30 famílias 
não têm para onde ir. Eles ocuparam 
a região em 2003, em uma extensão 
v a g a ,  d e  u m  a s s e n t a m e n t o  
estabelecido pelo Instituto nacional 
de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). Mesmo com 15 anos de 
ocupação da área, no dia 2 de 
fevereiro, por determinação do Poder 
Judiciário, tiveram que desocupar as 
terras e retirar os currais, tanques de 
pe ixes ,  p l an t ações  e  ca sa s  
construídas.

E m  C á c e r e s ,  n o  

Acampamento Renascer, mais de 
100 famílias trabalham há sete anos 
na área de 2.600 hectares. Laudos 
técnicos do INCRA comprovaram 
t rês  vezes  que  a  te r ra  era  
improdutiva, a partir de então passou 
a ter criações de porcos, galinhas e 
hortas de subsistência. Ainda com 
essas comprovações de utilização da 
terra, o terceiro despejo dessas 
famílias ocorreu em 1º de fevereiro.

"Pessoas que construíram as 
suas vidas, seus sonhos nessas áreas, 
estão sem saber para onde ir, porque 
a Justiça não falha em atender os 
interesses de quem tem poder 
econômico. 

Apoiamos a luta dos sem-
terra, que apenas querem um lugar 
para poder sobreviver a partir do seu 
trabalho", enfatiza o diretor regional 
do Sindicato dos Trabalhadores no 
Ensino Público de Mato Grosso 
(Sintep/MT), Carlito Pereira da 
Rocha.

contínua e outros 129 cursos em 
modalidades diferenciadas. A reitora 
lembrou que em 2018, juntamente 
com os 40 anos da Unemat, Cáceres 
também comemora 240 anos de 
fundação.

Após o carnaval será 
agendada a próxima reunião para dar 
andamento a realização das 
comemorações. O ex-reitor da 
Unemat, professor Dionei Silva, 
reiterou que é preciso conhecer para 

valorizar, por isso a importância das 
novas gerações participarem do 
evento.

Estiveram presentes na 
reunião, representantes do Colégio 
Imaculada Conceição (CIC), Centro 
de Formação de Professores 
(Cefapro), Câmara Municipal, 
Rotary Club de Cáceres, 2º Batalhão 
de Fronteira (2º B Fruí), Lojas 
Maçônicas de Cáceres, e do campus 
de Cáceres.

JUBILEU DE ESMERALDA

Unemat planeja festas em
comemoração aos 40 anos

Universidade está presente em 43 municípios com 13 campus, 18 núcleos pedagógicos e 24 pólos educacionais a Distância com mais de 22 mil acadêmicos

Assessoria c/ Redação

A idéia de envolver a sociedade nas comemorações  

 Foto: Assessoria

CRIME AMBIENTAL

Pescador fisgado em Cáceres
após mandar selfies de peixes
Assessoria | PJC-MT

Mania de pescador narciso, acabou em cana brava com prova do crime  

Foto: Ilustrativa

CAMPO MINADO

Famílias são despejadas
da Renascer em Cáceres
Assessoria

Sem-Terras são alvo constante de despejos pelo governo   

Foto: Assessoria
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ados da Secretaria de DEstado de Saúde mostram 
que o número de casos de 

HIV em adultos aumentou 255% nos 
últimos cinco anos, em Mato 
Grosso. Entre 2012 e 2017, subiu de 
180 para 640 notificações. Diante do 
cenário, as autoridades públicas 
ligadas à Saúde reforçam, nesta 
semana que antecede o Carnaval, a 
importância da prevenção das 
infecções ou doenças sexualmente 
t r a n s m i s s í v e i s  ( I S Ts )  e  d o 
HIV/AIDS.

Conforme a Secretaria de 
Saúde, a detecção e tratamento 
precoce com ant i r re t rovira is 
(TARV) retardaram a evolução do 
HIV para AIDS. No Estado, em 2016 
foram notificados 378 casos da 
doença e a maior incidência de casos 
de tem sido verificada na população 
jovem. No país, foram identificados 
882.810 casos de AIDS de 1980 a 
junho de 2017. Nacionalmente, os 
números representam uma média 
anual de 40 mil novos casos nos 
últimos cinco anos.

Coordenadora de Vigilância 
Ep idemio lóg i ca ,  A le s sand ra 
Moraes, explica que durante o 
Carnaval, ou em qualquer ocasião, o 
uso de preservativos (camisinha 
masculina ou feminina), em todas as 
relações sexuais (orais, anais e 

vaginais), é o método mais eficaz 
para evitar a transmissão de doenças. 
“Serve também para evitar gravidez 
e está disponível gratuitamente nas 
unidades básicas de saúde do 
Sistema Único de Saúde”.

As  ISTs  ou  DSTs  são 
causadas por vírus, bactérias ou 
o u t r o s  m i c r o r g a n i s m o s  e 
transmitidas, principalmente, por 
meio do contato sexual sem o uso de 
camisinha masculina ou feminina, 
com uma  pes soa  que  e s t e j a 
infectada. Dentre elas destacam-se: 
HIV/AIDS, sífilis, hepatites virais, 
HPV, herpes genital, clamídia e 
gonorréia.

Quem tem relação sexual 

desprotegido pode contrair uma 
dessas infecções, não importando a 
idade, estado civil, classe social, 
identidade de gênero, orientação 
sexual, credo ou religião. Moraes 
frisa ainda que pessoa pode estar 
aparentemente saudável, não ter 
conhec imento  da  infecção  e 
continuar transmitindo as infecções 
e se não forem diagnosticadas e 
tratadas, podem levar a graves 
complicações, como infertilidade, 
câncer ou até morte. 

Em Mato  Grosso ,  nos 
últimos dois anos, foram notificados 
1.733 casos de Sífilis em adultos, 
1.356 casos em gestantes e 921 casos 
de Sífilis congênita.

monitorados pela Defesa Civil.
Na capital, um trecho da 

Avenida Senador Metelo, na região 
com o cruzamento com a Rui Ramos 
teve que ser interditado pela Defesa 
Civil Municipal, por conta de uma 
erosão no asfalto, causada pelas 
chuvas. 

Os municípios que estão em 
estado de alerta, devem receber um 
projeto para reconstrução dos 
lugares destruídos em breve.  “A 
nossa equipe ajuda o município no 
processo de captação e retorna. Após 
o reconhecimento fazemos um plano 
de trabalho para captar recursos para 
reconstruir os locais destruídos”, 
disse.

A previsão do Instituto 
Nacional de Meteorologia (Inmet) 
aponta que o restante da semana, em 
todo Estado ter pancadas de chuva. 
Na quinta-feira (8) o instituto prevê 
pancadas de chuva e trovoadas, 
exceto no sudeste de MT, onde estará 
parcialmente nublado a nublado com 
pancadas de chuva e trovoadas 
isoladas. Para Sexta-feira e sábado 
(9 e 10) a previsão é de chuva e 
trovoadas.

Conforme o último aviso 
emitido pelo Inmet, o acumulado de 
chuva no Estado traz o risco de 
alagamentos e de transbordamentos 
de rios. Por isso, a Defesa Civil traz 
as seguintes orientações para se 
prevenir destas situações.

os últimos dias, Cuiabá e Nmais 16 municípios de Mato 
G r o s s o  e s t ã o  s e n d o 

monitorados pela Defesa Civil 
E s t a d u a l ,  d e v i d o  a  g r a n d e 
quantidade de chuvas registradas. 
Deste total, três municípios tiveram 
a situação de alerta reconhecida pela 
União, enquanto os demais ainda 
aguardam o reconhecimento e 
permanecem em observação. 

Poconé, Mirassol d'Oeste e 
Rondonópolis, estão em estado de 
alerta, explicando o Sargento 
Bombeiro Militar, Wagner Rosa 
Soares, que em Mirassol D'Oeste, 
uma barragem de captação de água 
se rompeu. Por esse motivo, 25.299 

h a b i t a n t e s  e s t ã o  s e m  o 
abastecimento de água.

E m  P o c o n é ,  h o u v e 
destruição de bueiros, pontes e 
estradas. Mais de 2 mil pessoa foram 
afetadas. Já em Rondonópolis, as 
chuvas causaram uma erosão de 
grande proporção em um bairro da 
cidade, prejudicando cerca de 3 mil 
moradores.
  Cuiabá, Várzea Grande, 
Cáceres, Campo Novo do Parecis, 
Colniza, Cotriguaçu, Barra do 
Garças, General Carneiro, São Felix 
do Araguaia, São José dos Quatro 
Marcos, São José do Rio Claro e 
Poconé, não tiveram o estado de 
alerta decretado, mas seguem sendo 

om flexibilidade invejável, a Caposentada Rosinha Rodrigues, 
de 82 anos, dá aulas de hatha-

yoga, técnica que trabalha aspectos 
físicos, mentais e espirituais. Depois 
que se aposentou, ela começou a dar 
aulas de yoga como voluntária no 
Centro de Convivência de Idosos (CCI) 
João Guerreiro, em Cuiabá. Rosinha 
contou que há 30 anos pratica o hatha-
yoga.

Para  e la ,  a  ausência  de 
problemas de saúde é um dos benefícios 
das sessões de exercício que trabalham 
pos tu ra ,  equ i l íb r io  e  a spec tos 
espirituais. 

A o p o r t u n i d a d e  d e  s e r 
professora voluntária de hatha-yoga na 
unidade surgiu por acaso. Mas a 
aposentada explicou que sempre foi 
educadora. “E agora o que vou fazer?”, 
foi o que Rosinha pensou quando se 
aposentou, aos 70 anos. Nessa época, 
ela descobriu o Centro de Convivência 
para Idosos João Guerreiro, no Bairro 
Altos do Coxipó, em Cuiabá e resolveu 
se dedicar às atividades oferecidas pela 
unidade. 

Quando começou a dar aulas, 
tinha apenas quatro alunas e dava aulas 

em uma sala pequena, mas a turma 
cresceu e hoje são 48 alunas. Com isso, 
as aulas são dadas no pátio do centro de 
convivência. Ela contou que trabalhou 
c o m o  p r o f e s s o r a  d e  e n s i n o 
fundamental durante 20 anos em 
escolas do interior de Mato Grosso. 

Rosinha teve seis filhos e se 
separou do marido aos 29 anos. Desde 
então, preferiu não se envolver em 
relacionamentos amorosos. “Ele era 
coronel do Exército, me ajudou com os 
filhos, mas tinha outra família. Morreu 
há oito meses. Vivi sozinha durante a 
maior parte da minha vida”, lembrou.

Quando se formou, Rosinha 
foi aprovada em um concurso federal. 
Ela contou que trabalhou no Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS) de 
Cuiabá durante 27 anos. Em 1995, teve 
a oportunidade de comprar um carro, o 
qual ela tem até hoje. A aposentada 
conheceu o hatha-yoga durante as 
viagens de trabalho. 

De acordo com ela, como 
t rabalhava no t re inamento dos 
funcionár ios ,  aprovei tava  para 
participar de cursos de aprimoramento 
em Brasília. No tempo livre, se dedicou 
a prática das técnicas.

CHUVAS DE VERÃO

Reconhecida a situação de
alerta em Mirassol D'Oeste

Conforme a Defesa Civil, os municípios que estão em estado de alerta em MT, devem receber um projeto para reconstrução dos lugares destruídos em breve

Assessoria c/ Redação

Chuvarada causou transtornos em Mirassol D'Oeste   

Foto: Akitafacil 

NOTIFICAÇÕES

Casos de HIV aumentaram
255% nos últimos cinco anos
SES c/ Redação

Em Cáceres, o CTA/SAE está sempre alerta às DSTs   

MEN-SANA

Aos 82 anos professora
dá aulas grátis de yoga

FM. C/ Redação

Octogenária Dona Rosinha sempre ativa na yoga   

Foto: Folha Max

Foto: Arquivo
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A  A p e l a ç ã o  n º  
129369/2017 foi parcialmente 
provida apenas para reduzir o 
valor da indenização a ser paga. 
Consta dos autos que a usuária do 
plano é portadora de hipersifose 
dorsal, um aumento da curvatura 
da região dorsal, e procurou a 
Unimed para que fosse feita a 
cirurgia de diminuição da mama. 
Contudo, teve o pedido negado.

Ela salientou que o plano 
de saúde sequer analisou o 
relatório radiológico e o atestado 
médico, informando que o plano 
não autorizaria a cirurgia porque 
este risco não estaria coberto.

Segundo o relator do 
r e c u r s o ,  d e s e m b a r g a d o r  
Sebastião de Moraes Filho, a 
negativa de cobertura de 
procedimento médico, pela 
operadora de plano de saúde, gera 
verdadeiro sofrimento psíquico 
a o  a s s o c i a d o ,  a  e n s e j a r  
indenização por dano moral; 
“uma vez que interfere em seu 
b e m - e s t a r ,  o c a s i o n a n d o  
insegurança, aflição psicológica, 
a i n d a  m a i s  l e v a n d o  e m  
consideração sua situação já 
fragilizada, em decorrência do 
mal que o acomete”, afirmou o 

mparado em cláusula Aabusiva, o plano de saúde 
não pode se negar a cobrir 

as despesas com o tratamento da 
mamoplas t ia  se  os  autos  
comprovarem que não se trata de 
cirurgia eletiva para correção de 
estética e sim de aspecto 
fundamenta l  de  na tu reza  
reparatória.

Com esse entendimento, a 
Segunda Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso manteve decisão 
que condenada a cooperativa de 
trabalho médico Unimed Cuiabá 
à realização da cirurgia e ao 
pagamento de indenização a uma 
cliente em virtude da negativa de 
cirurgia de redução da mama.

m jovem acusado de Ureceptação e posse ilegal 
de arma de fogo foi preso 

em flagrante, na última quarta-
feira (7), pela Polícia Judiciária 
Civil de Pontes e Lacerda. 
 O acusado Werverton 
Hudson Pereira de Paula, 20, foi 
flagrado com uma motocicleta de 
origem ilícita, além de armas de 
f o g o  e  m u n i ç õ e s . A s  
investigações iniciaram quando a 
equipe de investigadores da 
Delegacia de Pontes e Lacerda 
receberam informações sobre 
uma motocicleta supostamente 
furtada, que estava trafegando 
pelo bairro Morada da Serra. 

Em diligências pelo 
bairro, os policiais abordaram o 
suspeito que alegou não portar os 
d o c u m e n t o s  p e s s o a i s . E m  
continuidade as diligências, os 
policiais foram até a casa do 
suspei to  para  checar  sua 
documentação, e ao chegar ao 
local se depararam com uma 
motocicleta Honda, com placas 
de Tapurah. 

Em checagem no sistema, 
foi verificado que o veículo 
e s t ava  com re s t r i ção  de  
roubo/furto.

Em buscas na casa, foram 
apreendidos um simulacro de 
pistola, uma balança de precisão, 
papel plástico utilizado para 
embalo de entorpecente e uma 
munição calibre 556 deflagrada. 
Um dos quartos da residência 
estava trancado, e questionado o 
suspeito alegou ser de um colega.

Ao entrarem no cômodo, 
os policiais encontraram mais um 
simulacro de pistola, um revólver 
calibre 38 com cinco munições 
i n t a c t a s  e  u m a  m u n i ç ã o  
deflagrada. 

Diante do flagrante, o 
material foi apreendido e o 
s u s p e i t o  e n c a m i n h a d o  a  
Delegacia de Pontes e Lacerda, 
onde foi autuado por receptação e 
posse ilegal de arma de fogo. As 
i n v e s t i g a ç õ e s  e s t ã o  e m  
andamento para localizar o 
segundo envolvido na posse das 
armas.

magistrado.
Ainda de acordo com o 

magistrado, não há o que se falar 
em cerceamento de defesa por 
conta da não realização de perícia 
judicial quando os documentos 
médicos apresentados pela 
usuária do plano dão conta de que 
ela sofre de hipertrofia da mama e 
que isso está afetando sua coluna 
vertebral.

No entanto, a câmara 
julgadora entende que o valor da 
indenização por dano moral deve 
ser fixado considerando a 
necessidade de punir o ofensor e 
e v i t a r  q u e  r e p i t a  s e u  
comportamento, devendo se levar 

em conta o caráter punitivo da 
medida, a condição social e 
econômica do lesado e a 
repercussão do dano. 

“Se arbitrado fora do 
parâmetro adotado em situação 
semelhante, decota-se o valor, 
amoldando-se a si tuações 
semelhantes já apreciadas pela 
câmara julgadora”.

Nesse sentido, a câmara 
reduziu o valor a ser pago de R$ 
20 mil para R$ 10 mil. Também 
participaram do julgamento as 
desembargadoras Maria Helena 
Gargaglione Póvoas (primeira 
vogal) e Clarice Claudino da 
Silva (segunda vogal).

REPARATÓRIA

Justiça decide que plano deve
arcar custeio de mamoplastia
TJ-MT c/ Redação

Usuária do plano é portadora de hipersifose dorsal, aumento da curvatura da região dorsal, e procurou a Unimed para fazer a cirurgia de diminuição da mama

Relator do recurso, desemb. Sebastião de Moraes Filho  

Foto: Ranniery Queiróz

TRABUCO E MUAMBA

Suspeito preso com armas estava
com moto furtada em P. Lacerda

PJC c/ Redação

Armas e demais muambas estavam no mocó do suspeito   

Foto: PJC

GERAL 06
Cáceres-MT, sexta-feira 09 de fevereiro de 2018

 presidente do Sindicato Odos Servidores Públicos 
da Saúde de Mato Grosso 

(Sisma), Oscarlino Alves, que 
também é dirigente do Fórum 
Sindical - que agrega pelo menos 
32 associações e sindicatos no 
Estado – afirmou que se o 
pagamento dos salários dos 
servidores de Mato Grosso forem 
at rasados  será  fe i ta  uma 
assembléia geral para discutir a 
paralisação geral em todo o 
Estado. Os sindicalistas se 
reuniram ontem, (8) com o 

secretário-chefe da Casa Civil, 
Max Russi, para obter uma 
resposta sobre o pagamento.

A reunião estava marcada 
para as 14h30 de hoje, no entanto 
ao chegar ao local os sindicalistas 
foram informados que o encontro 
foi adiado para às 18h00 e 
Oscarlino afirmou que só iriam 
embora do Palácio Paiaguás após 
a reunião. 

O sindicalista afirmou 
que a base está pressionando as 
lideranças para que cobrem 
respostas do Governo com 

relação aos salários.
“Nós representamos 

categorias, então nós temos a 
legitimidade de nos reunirmos e 
tomarmos encaminhamentos 
coletivos, em função desta 
pressão que nós estamos 
recebendo das bases nós nos 
reunimos hoje. 

Amanhã, (hoje) já é 
véspera de final de semana, a data 
d o  p a g a m e n t o  e s t á  s e  
aproximando, e o que pesa é que o 
governo pagava o nosso salário 
até o último dia útil do mês, 
passou a pagar no dia 10; a gente 
está nesta incerteza, porque nós 
não temos uma nota oficial do 
governo tranqüilizando os 
servidores de que vai pagar de 
acordo com a legislação”, disse o 
dirigente.

O governador Pedro 
Taques afirmou em seu discurso 
durante a sessão de abertura dos 
t r aba lhos  da  Assemblé i a  
Legislativa, no último dia 6, que 
está  fazendo contas para 
conseguir pagar os 100 mil 
servidores do Estado e previu que 
o mês de março será 'escuro' por 
conta da falta de recursos. 

O governador também 
disse que a falta de recursos é 
agravada por causa da dívida do 
Estado com o Bank of America.

Caso os pagamentos não 
sejam feitos no prazo, os 
servidores devem se reunir em 

s inscrições para o Programa AUniversidade para Todos 
(Prouni) foram abertas na 

t e r ç a - f e i r a  ( 6 ) ,  n o  
site  e o http://siteprouni.mec.gov.br/
p r a z o  p a r a  o s  c a n d i d a t o s  
concorrerem a uma bolsa de estudos 
em universidades privadas vai até 
esta sexta feira, 9 de fevereiro.

Neste semestre, o Ministério 
da Educação (MEC) vai oferecer 
242.987 vagas em 2.976 instituições 
de ensino particulares. Dessas, 
113.863 são bolsas de estudo 
integrais (37.604 para cursos a 
distância) e 129.124 são bolsas de 
estudo parciais.

Para participar, é necessário 
ter tirado no mínimo 450 pontos no 
Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem 2017) e não ter zerado a 
redação. Só podem integrar o 
programa aqueles estudantes que se 
encaixarem em pelo menos uma das 
seguintes situações:
1. ter cursado o ensino médio 
completo em escola da rede pública; 
2. ter cursado o ensino médio 
completo em escola privada, mas 
como bolsista integral; 3.e ou, 
c u r s a d o  o  e n s i n o  m é d i o  
parcialmente em escola da rede 
pública e parcialmente em escola 

privada, mas como bolsista integral; 
4. ser portador de alguma deficiência 
e 5. e professor da rede pública de 
ensino.

As bolsas integrais se 
destinam aos candidatos cuja renda 
familiar bruta mensal per capita não 
exceda 1,5 salário mínimo. Já as 

parciais, de 50% da mensalidade, 
são voltadas aos estudantes com 
renda familiar bruta mensal per 
capita inferior a três salários 
mínimos. A inscrição inclui até duas 
opções de instituição, local de oferta, 
curso, turno e tipo de bolsa 
pretendida.
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Assembléia Geral para discutir a 
paralisação geral. 

“ A  g e n t e  t e m  o s  
encaminhamentos que a gente 
tomou lá no fórum, um deles é a 
orientação que a gente vai seguir. 
Mediante o que o Governo nos 
passar aqui, nós infelizmente 

estamos sendo cobrados, e uma 
prerrogativa do sindicato, é uma 
função do sindicato, vamos fazer 
uma convocação de  uma 
Assembléia Geral Unificada e a 
orientação é que se a gente tiver o 
salário atrasado é de paralisação 
geral”, afirmou.

GREVE GERAL

Servidores podem parar MT
se salários não forem pagos

Caso pagamentos não sejam feitos no prazo, servidores devem se reunir para discutir a paralisação geral, prevê a Sisma que congrega 32 associações

Sisma c/ Redação

Oscarlino Alves, presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde    

Foto: Assessoria

ÚLTIMO DIA

Encerram-se nesta 6ª feira
as inscrições para o Prouni
Da Redação

Inscrições devem ser feitas através da internet    

Foto: Sugestiva
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CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 09 DE FEVEREIRO DE 2018

A Unemat comemora no dia 20 de julho deste ano, seus 40 anos de 
existência, o jubileu de esmeralda e a proposta da reitoria é que as 
comemorações sejam esparramadas por todo o Estado com atividades e 
festividades em todos os locais em que a sociedade é beneficiada 
diretamente com a presença da Instituição. A idéia de envolver a sociedade 
nas comemorações do aniversário da instituição que hoje oferta 60 cursos 
de oferta contínua e outros 129 cursos em modalidades diferenciadas.

             Página 03

Um pescador fez 
fotos (selfies) de peixes que 
pegara no rio, compartilhou 
as fotos através da Rede 
Social Face book e do 
aplicativo WhatsApp e foi 
fisgado em posse de pescados 
fora da medida prevista em lei 
foi preso, em uma ação 
integrada da Delegacia 
E s p e c i a l  d e  F r o n t e i r a  
( D e f r o n ) ,  d a  P o l í c i a  
Judiciária civil, 4ª Companhia 
de Polícia Ambiental, Juizado 
Volante Ambiental (Juvam) e 
P r o m o t o r i a  d o  M e i o  
Ambiente, realizada em 
Cáceres. Página 03

Fevereiro marca o despejo de mais de 130 famílias em 
acampamentos rurais em Cáceres e Juína. Em Cáceres, no 
Acampamento Renascer, mais de 100 famílias trabalham há sete 
anos na área de 2.600 hectares e apesar de laudos técnicos do 
INCRA comprovar três vezes que a terra era improdutiva, a partir 
de então passou a ter criações de porcos, galinhas e hortas de 
subsistência, o terceiro despejo dessas famílias ocorreu no 
primeiro dia do mês.  Página 03

Nos últimos dias, Cuiabá e mais 16 municípios de Mato Grosso 
estão sendo monitorados pela Defesa Civil Estadual, devido a grande 
quantidade de chuvas registradas. Destes Mirassol D'Oeste, onde uma 
barragem de captação de água se rompeu, deixando 25.299 habitantes 
estão sem o abastecimento de água, teve a situação de alerta reconhecida 
pela União. Página 04

O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde de 
Mato Grosso (Sisma), Oscarlino Alves, que também é dirigente do Fórum 
Sindical - que agrega pelo menos 32 associações e sindicatos no Estado – 
afirmou que se o pagamento dos salários dos servidores de Mato Grosso 
forem atrasados será feita uma assembléia geral para discutir a paralisação 
geral em todo o Estado. Página 06

ESMERALDINA

Festa de 40 anos da Unemat
abrangerá campus e núcleos

Após o carnaval será agendada a próxima reunião para dar andamento a realização das comemorações dos 40 anos da Unemat nos 240 anos de Cáceres

A Unemat nascida em Cáceres está presente em 43 municípios    

Foto: Arquivo

SELFIE CAGUETA

Filmou pescaria abusiva
e foi fisgado pela policia

Conversa de pescador vale, quando postada em selfies   

Foto: Sugestiva

VIDA SEVERINA

Famílias de Sem-Terras são 
despejadas da Gleba Renascer

MST perdeu para empresários e grandes fazendeiros   

Foto: Assessoria

Defesa Civil reconhece situação
de alerta em Mirassol D'Oeste

VERANICO CHUVOSO

Rompimento de barragem com chuvarada gerou o caos   

Foto: Akitafacil

ULTIMATO

Sem salários em dia servidores
ameaçam greve geral no estado

Divida com Bank of America, teria agravado falta de recursos   

Foto: Arquivo
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