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LEMBRANÇA

Com a proximida-
de do Dia de Finados, 
lembrado essa próxima 
semana, no dia 02 de 
novembro, o cemitério 
Jardim da Paz esteve 
durante todo o final de 
semana bastante mo-
vimentado. Famílias e 
amigos dedicaram boa 
parte de seus momen-
tos de descanso para 
limparem os túmulos 
onde seus entes queri-
dos estão sepultados.

Para facilitar o ser-
viço de todos, a res-
ponsável pela gestão 
do cemitério, disponi-
bilizou caixas de água, 

também, com o obje-
tivo de evitar o des-
perdício. No local en-
contramos dona Maria 
Cicera Fortes, que ti-
rou o dia  para limpar 
o túmulo do pai e do 
esposo. “Meu pai fale-
ceu tem uns 22 anos. 
Já meu companheiro 
perdi há quatro anos”, 
conta bastante saudo-
sa.

Maria Cicera revela 
que todos os anos faz 
a limpeza, mas que 
não esquece de pelos 
menos uma vez no 
mês passar pelo local 
para fazer uma visi-
ta àqueles que foram 
tão importantes em 
sua vida. “Embora te-
nha o dia certo para 

lembrar os mortos, eu 
nunca esqueço, por-
que meu pai me deu 
a vida e meu marido 
me deu o que tenho 
de mais precioso hoje, 
meus cinco filhos”, 
chora emocionada, 
ao destacar que o Dia 
de Finados é um dos 
únicos que ainda são 
lembrados com amor. 
“Não sei porque, mas 
as pessoas estão mui-
to diferentes, não va-
lorizam mais nada. As 
datas estão perdendo 
o porquê. Lembro de 
como era o Natal an-
tigo, a Paixão de Cris-
to, a Páscoa, tá tudo 
diferente. As pessoas 
se esquecem fácil de-
mais dos outros, mas 

eu não”, assegurou. 
“Eu amo as pessoas 
que eu perdi e estou 

aqui sempre para falar 
isso para eles, porque 
solidão é muito triste e 

esquecimento é afron-
ta”, comenta a entre-
vistada.
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Incubadora de
lideranças liberais 
seleciona 
coordenadores
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Cuiabá terá rotas alternativas no 
trânsito a partir de terça-feira

A capital Cuiabá ga-
nhará diversas rotas al-
ternativas para o tráfego 
de veículos a partir de 
terça-feira, 31, às 5h, de-
vido ao início da inter-
dição total do entronca-
mento entre as rodovias 
Helder Candia (MT-010) 
e Emanuel Pinheiro (MT-
251), na saída para Rosá-
rio Oeste e Chapada dos 
Guimarães, respectiva-
mente.

A interdição é neces-
sária para o avanço das 
escavações da constru-
ção de uma nova trin-
cheira de 365 metros. A 
obra é executada pelo 
Governo de Mato Grosso, 
por meio do programa 
Pró-Estradas, conduzido 
pela Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logís-
tica (Sinfra).  

Para assegurar uma 
maior fluidez do trânsi-
to no período de obras, 
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O Dia de Finados será lembrado essa próxima semana, no dia 02 de novembro

Maior rede de estudantes pró-liberdade em todo o mundo

A interdição é necessária para o avanço das escavações

foi elaborado um plano 
de rotas alternativas. Os 
motoristas deverão ficar 
atentos a sinalização e 
também dirigir seguindo 
as placas de orientação. 
As novas vias entrarão 
em funcionamento no 
dia 31 de outubro.  

“O Governo do Esta-
do tem trabalhado para 

minimizar o impacto das 
obras na vida do cidadão. 
Neste momento, estamos 
sinalizando todas as ro-
tas para facilitar a trafe-
gabilidade dos veículos. 
Interessante que o moto-
rista procure conhecer as 
rotas já nesta semana”, 
afirmou o superinten-
dente de Obras da Sin-
fra, Diogo Menezes. O 
plano foi elaborado pela 
Sinfra em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana (Se-
mob).  

Mapa e Aplicativo- 
Com o intuito de facilitar 
o entendimento das no-
vas rotas, a Sinfra divul-
gou hoje um mapa que 
apresenta as rotas. Na 
arte, o cidadão consegui-
rá saber por onde deverá 
trafegar durante a exe-
cução das obras da trin-
cheira. Nas novas rotas, 
tem sido feito os servi-
ços de adequação, assim 

como de asfaltamento e 
sinalização vertical e ho-
rizontal.

Quem quiser saber 
mais detalhes, pode con-
ferir de forma interati-
va um aplicativo criado 
pela Sinfra com todas 
as rotas georreferencia-
das que serão descritas 
no texto da matéria. Para 
acessar a aplicação onli-
ne, basta clicar no link. 
A aplicação está locali-
zada dentro do GeoPortal 
da Sinfra.  

O portal é uma fer-
ramenta inovadora que 
transforma dados e ma-
pas interativos em infor-
mações estratégicas que 
resultam em ações vol-
tadas à melhoria da in-
fraestrutura. O conteúdo 
do GeoPortal está dispo-
nível não somente para 
Desktop, mas também 
para Tablet ou Smart 
Phone com qualquer sis-
tema operacional.

A Students For Li-
berty, maior rede de es-
tudantes pró-liberdade 
do mundo, e contando 
com projetos e outras 
atividades também em 
Mato Grosso, está sele-
cionando coordenado-
res.

Com a missão de 
capacitar, educar e de-
senvolver a próxima 
geração de “líderes da 
liberdade”, o Students 
For Liberty Brasil abriu 
inscrições para o cargo 
de coordenador local. 
Para ser aprovado, além 
de ser estudante, o can-
didato deve defender as 
liberdades individuais 
e econômicas. Os apro-
vados receberão treina-
mento online e presen-
cial, e irão participar e 
organizar grupos de es-
tudos, projetos, pales-
tras e encontros.

Líderes formados 
pelo Students For Li-

berty atuam mudando 
o país, já tendo funda-
do ou trabalhado em 
locais como o Instituto 
Mises Brasil, Instituto 
Mercado Popular, Ins-
tituto Liberal, Instituto 
Atlantos, Clube Farrou-
pilha, entre tantos ou-
tros.

As inscrições ficarão 
abertas até o dia 23 de 
novembro e podem ser 
feitas no formulário 
disponível no link: ht-
tps://www.studentsfor-
liberty.org/programade-
coordenadores

 Students For Liber-
ty-O Students For Li-
berty é uma organiza-
ção internacional, sem 
fins lucrativos, que tem 
por missão capacitar, 
educar e desenvolver a 
próxima geração de li-
deranças pró-liberdade.

A instituição opera 
defendendo as liberda-
des individuais e eco-
nômicas em todos os es-
tados, através dos mais 
de mil líderes formados 
pela organização.

Último final de semana antes do Dia 
de Finados movimenta cemitério
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