57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.469
CÁCERES-MT, QUARTA-FEIRA 03 DE ABRIL DE 2019

MUTIRÃO ELEITORAL
Campanha foi prorrogada até o dia 26 de abril na 6ª Z.E e Ganha Tempo, mas na zona rural (Caramujo) o prazo se encerra nesta quarta feira por motivos técnicos

Revisão biométrica chega
ao fim hoje na zona rural
Foto: JCC

A realização do cadastramento biométrico obrigatório do título de
eleitor, uma exigencia do TRE/MT, foi prorrogada até o final de Abril, mas
nas zonas rurais, incluindo, Cáceres, os mutirões se encerram nesta quartafeira (3), um exemplo, o concorrido do Distrito do Caramujo. Na 6ª ZE e
Ganha tempo, a revisão continua atendendo os eleitores. Página 03

MARIA DA PEIA

Arrancou faca do bucho
e socou fuça do valentão
Foto: Reprodução

Na sede da cidade o atendimento prossegue até o dia 26 deste mês

DIAGNÓSTICO

Agressor João Lemes não esperava reaçãoi da vitima e da polícia

Saúde em Cáceres está
sob controle, diz Francis

A Polícia Militar prendeu um homem identificado como João
Lemes, de 50 anos, por suspeita de tentativa de homicídio contra a exnamorada, em São José dos Quatro Marcos, na região de Cáceres. Ao ser
esfaqueada, a vítima conseguiu tirar a faca cravava na região do abdômen e
entrou em luta corporal com o suspeito, socando o nariz do valentão.

Foto: JCC
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O impasse da falta de médicos
no PAM de Cáceres está sob controle,
garantiu o prefeito Francis Maris
Cruz. Os atendimentos estão
acontecendo de forma emergencial,
mas serão normalizados e para isso,
Francis autorizou a contratação de
novos médicos e as inscrições estão
abertas, concluindo, que a
Procuradoria Geral do Município deu
início à formulação de um decreto
para regulamentar a situação.

SETE BALAÇOS

Assassinato em San-Matias
seria vingança de homicida
Fotos: El Deber
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Atendimento congestionado era por falta de medicos nos plantões

MAIO AMARELO

Ciretran de Cáceres ultima
preparativos para campanha
Foto: Ilustrativa

Com o tema “No Trânsito, o Sentido é
a Vida” Cáceres chega a sua 2ª edição do
Movimento Maio Amarelo e como em 2018,
o tema deste ano propõe o envolvimento
direto da sociedade nas ações e trás uma
reflexão sobre uma nova forma de encarar a
mobilidade. A abertura oficial da campanha
será no dia 4 de abril, na Unemat, segundo o
Chefe da 4ª Ciretran Marcos Eduardo
Ribeiro.

Koki Justiniano, teria sido morto por vingança contra irmão Octávio (destaque)

Koki Justiniano, foi morto em praça pública na cidade fronteiriça
boliviana de San Matias, na noite de anteontem segunda-feira (1), quando
estava com seus dois filhos, sentado em um banco da praça. A morte pode
estar associada a tentativa de homicidio praticada por Octávio Daza,
(foragido) irmão de Koki, dias antes, teria tentado matar o estudante Alex
Pena. Página 04

Imperícia, imprudência e desatenção,
se destacam nos acidentes

Página 03
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Toros & Tupiniquins
BienVenido à la Vida, hermanos,
que na Espanha não se vive apenas de
touradas e o povo não vive toureando os
problemas para ter uma cidadania dígna, o
mesmo não se podendo dizer da grande
potencia tupiniquim, quando se fala em
direitos sociais.
Um exemplo, enquanto aquém-mar,
a licença-paternidade é de cinco dias
seguidos, ampliando-se para 20 dias no
serviço público federal e em empresas que
fazem parte do Programa Empresa Cidadã,
regra válida para homens que adotarem
filhos, en la bella Espanha, o mesmo direito
que era de cincosemanas, foi prorrogado
para oito, ou seja, dois meses a partir da
ultima segundda feira. É pouco ou quer
mais?
Se quer, lá vai: enquanto aqui no
patropi, o tal Bolsa Família, benefício
básico, apenas para famílias em situação de
extrema pobreza, repassa R$ 89,00 e
independe do número de membros na
família; no variável, para famílias
extremamente pobres, que possuam
gestantes, lactantes, crianças e adolescentes
de até 15 anos, é de R$ 41,00 por pessoa até o
máximo cinco; adolescentes de 16 e 17 anos
matriculados na escola. resulta no benefício
de R$ 46,00, atendendo até no máximo duas
pessoas por núcleo; famílias com renda
mensal de até R$ 178,00 por pessoa, que
tenham adolescentes entre 16 e 17 anos em
sua composição, en la tierra de Lkos Toros, o
trem é mais confortável e dígno.
A ajuda oficial para famílias pobres
aumentou para até 588 euros/ano, por filho,
o que dá R$ 2.540 anuais ou R$ 211,00 por
mes, (cotação do euro atual de R$ 4,32)
quase tres vezes o do basico da tal Bolsa
Família e cinco vezes mais no que se refere
aos adolescentes e estudantes. Destaque-se
também, o incentivo do governo aos patrões
como forma de gerar empregos e reduzir a
miséria en la Espanha.

TETO NA CASA
O vereador Marcrean Santos (PRTB) defende
a criação de um teto salarial de até R$ 7 mil aos
funcionários da Santa Casa de Misericórdia
como parte da solução para a crise que a
unidade enfrenta. De acordo com o
parlamentar, os funcionários que recebem
salários acima desse valor devem ser
demitidos. Que tal criar um teto igual para os
nobres vereadores da capital, que ganham R$
15.031,00 de salário, mais R$ 25 mil de verba
indenizatória, R$ 40.031 de gasto com pessoal
e mais R$ 27 mil como verba de gabinete,
somando R$ 67.031,00? Fica aqui a sugestão.
CACHORRADA
Os cachorro de resgate do Corpo de Bombeiros
de Mato Grosso (CBM-MT) encontraram
quatro fragmentos de corpos em Brumadinho,
Minas Gerais, sábado último, (30), durante
uma operação de busca. Os cães do CBM-MT
foram enviados na última quarta-feira (27)
para a cidade mineira. Segundo informações,
este foi o primeiro dia de operação de busca
com os animais de Mato Grosso. Três dos
fragmentos foram encontrados pela cadela
Sheron, enquanto o outro foi localizado pelo
cão Luke. E os expert's in-Israel vieram fazer
turismo em Brumadinho!, ponto para os ca~es
tchapa & cruz.
PRECONCEITO
A juíza Celia Regina Vidotti, da Vara Especial
de Ação Civil Pública e Ação Popular,
condenou o ex-deputado Victório Galli (PSL)
a pagar R$ 100 mil de indenização por conta de
declarações preconceituosas contra a
comunidade LGBTI. É o tal negócio, ninguém
está obrigado a gostar ou deixar de gostar disso
ou daquilo, se fulano de tal é bi,trans, homo,
hetero e os cambaus, já ofender quem quer que
seja, ainda é crime e como tal, quem transgride
a legislação, deve pagar pelos seus atos, uma
vez, comprovados no devido processo legal.
DOSE PRÁ ELEFANTE
O preço dos remédios vendidos no país, teve
aumento até 4,33% a partir anteontem,
segunda-feira, 1º de Abril ( e não é ,mentira) ),
definido pela Câmara de Regulação do
Mercado de Medicamentos, acima da inflação
de 2018, que segundo a matemática do capeta
do governo, fechou o ano em 3,75%. De
acordo com o Ministério da Saúde, o
percentual é o teto permitido de reajuste. O
cálculo é feito com base em fatores como o
IPCA, a produtividade das indústrias de
remédios, o câmbio e a tarifa de energia
elétrica e a concorrência de mercado. Como já
tem mais farmácias que botecos, o negócio é
pechinchar.
CARAMINGUÁS NA CONTA
A cena se repete no Teatro da Realidade
política tupiniquim: Dos mais de R$ 4,7
milhões que deveriam ser bloqueados das
contas bancárias do deputado Romoaldo
Júnior (MDB), a Justiça encontrou apenas R$
273,93. O bloqueio foi determinado pelo juiz
da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular
de Cuiabá, Bruno D'Oliveira Marques, ao
atender pedido do Ministério Público do
Estado (MPE/MT), em ação civil pública por
ato de improbidade administrativa. Muito
simples, basta penhorar bens do dito supra até
o limite que se resolve o imbróglio manjado.
MAIS CASCALHO
O Fundo de Participação dos Municípios-FPM
referente à terceira parcela de março foi
creditado para as prefeituras na última sextafeira (29). Mato Grosso recebeu o montante de
R$ 54,9 milhões, sendo maior que o
transferido no mesmo período do ano passado,
quando os municípios receberam R$ 50,9
milhões, representando uma alta de 7,8%. A
transferência é feita já com a retenção do
Fundeb-Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de
Valorização dos Profissionais da Educação.

No início do mes passado, entrou
em vigor naquele país, uma determinação
que prevê bônus para empresas que
contratarem pessoas que estão
desempregadas há muito tempo. As
empresas serão beneficiadas com 1.300
euros por ano para cada empregado novo
nessa situação. Se for mulher, o valor sobe
para 1.500 euros.
O bônus especial no caso de
contratação de mulheres tem o objetivo de
diminuir a disparidade com desempregados
homens, já que as mulheres representam
64% do total de pessoas sem trabalho e as
empresas que transformarem contratos
temporários de trabalhadores agrícolas em
contratos fixos também serão
recompensadas. E mesmo assim, o
descontentamento sobre a situação do país
tem aumentado também entre a população,
tanto, que no final de semana, cerca de 45

mil pessoas protestaram contra o governo
em Madri.
A comparação entre as duas nações
não significa que sejamos amplamente a
favor regar a miséria com migalhas das
mesas dos bilionários impostos que banca a
mesa farta e os banquetes da Corte Palaciana
candanga e similares. Que sejamos a favor
do poder bancar os empregadores, mas
diante do descalabro da atual situação, com
mais de 13 milhões de desempregados,
milhões passando fome, impostos
sufocando patrões e empregados, seria de
bom alvitre que a Espanha nos servisse de
espelho.
Como sugestão, uma urgente
reforma política e tributária, cobrança já dos
grandes devedores, com certeza num medio
futuro, as desigualdades se reduziriam, a
dignidade social fosse abrangente e o erário
não ficaria saindo pelo ladrão.

Atuário, quem é este Personagem?
Hoje é registrado no calendário de
datas comemorativas, copmo sendo o Dia do
Atuyário, mas... quem seria este
profissional? O que ele faz, onde, como,
para que? Pois bem,
atuários são
especialistas em mensuração e
administração do risco. Ele pode trabalhar
desde planos de seguro de vida até Títulos de
Capitalização e Previdência Privada.
O objetivo é diminuir perdas
financeiras futuras. Assim como a
Estatística, a profissão ainda é pouco
divulgada. As primeiras publicações e
pesquisas na ciência atuarial, datam da
década de 40, porém, o seu conhecimento é
de grande valor no mercado.
Lista recentemente divulgada pela
Wyser, empresa especializada em
recrutamento e seleção, coloca a carreira
entre as 10 profissões aquecidas em 2016.
“Atuários têm tido um ótimo momento de
empregabilidade, tanto no Brasil, como no
mundo todo.
Assim como os estatísticos, é
possível atuar em áreas de seguros,
previdência social e planos de saúde. É um
dos profissionais mais buscados pelo
mercado, mas que, como o estatístico, tem

tido baixo número de egressos. No Brasil, o
número de Atuários formandos por ano
chega a ser bem inferior ao de Estatísticos.
Em 2014, por exemplo, houve 386
formandos em Estatística, em 2014, contra
apenas 213 atuários (Dados do CENSO
INEP 2014)”, revela Dóris Fontes,
Presidente do Conselho Regional de
Estatística da 3ª região – CONRE-3).
Atuários têm alguns conhecimentos
diferentes dos estatísticos porque, em sua
formação, há disciplinas nas áreas de
economia, contabilidade e direito. Dóris
explica que embora as tendências nos
Estados Unidos e na Europa, sobretudo na
Inglaterra, são de preparar o Atuário da
forma mais matemática possível, no Brasil
existem dois tipos de modelos de
bacharelado: um ligado ao Departamento de
Estatística, como na UFRJ e UFMG, e
outros mais ligados às escolas de Economia,
Administração e Contabilidade, como na
USP, PUC-SP, Unifesp e FMU.
Numa época em que muitas
seguradoras podiam contar com aplicações
financeiras, os modelos atuariais tinham
mais flexibilidade e pouca rigidez. Hoje,
com as regras mais rigorosas das agências de

EXPEDIENTE

governo e diante de um mercado financeiro
para poucos amigos, modelos atuariais
sofisticaram-se e tornaram-se mais
estatísticos.
Embora haja mercado para os dois
perfis profissionais, podemos, talvez,
afirmar que o atuário, hoje, com uma
formação mais parecida com a do
estatístico, tem mais chances de uma boa
colocação no mercado do que aquele que se
acomodou numa formação 'mais humana.
Quem opta por cursos de atuária
ligados aos departamentos de Estatística,
segundo Dóris, têm a vantagem de oferecer
dupla habilitação com uma
complementação de um ano adicional. É
uma formação recomendável.  Bacharéis em
Estatística precisam de registro no Conselho
Regional de Estatística onde trabalham. Já
os atuários contam com o Instituto
Brasileiro de Atuária – IBA, que tem função
semelhante, mas não idêntico aos dos
conselhos profissionais.
Embora a profissão de atuário seja
regulamentada no Brasil, não há conselhos
regionais de atuária.
***___Camila Soares.
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SOB CONTROLE

Para prefeito, a situação já está sob controle e que deverá estar totalmente normalizada, pois foi aberta a contratação de novos profissionais médicos

Francis anuncia contratação de
mais médicos para atenuar crise
Assessoria

Foto: JCC

O

impasse da falta de médicos
no PAM (Pronto Atendimento
Médico) de Cáceres está sob
controle, garantiu o prefeito Francis
Maris Cruz, na tarde da última
segunda feira, (1º). Os atendimentos
estão acontecendo de forma
emergencial, mas serão normalizados
com a contratação de novos
profissionais. Para isso, Francis
autorizou a contratação de novos
médicos e as inscrições estão abertas.
Os interessados devem procurara a
Secretaria de Saúde de Cáceres.
Segundo o prefeito, alguns
profissionais que atendiam no PAM
não cumpriram com os devidos
compromissos, razão das filas
naquela unidade de saúde na semana
passada, por falta de médicos. Francis
conta que, por lei, os médicos são
obrigados a cumprir determinadas
horas de trabalho, conforme contrato e
somente após o cumprimento do
horário contratual é que fazem jus aos
acréscimos de salários por plantões
cumpridos na unidade de saúde.
O prefeito relata que alguns
médicos estiveram com ele no
Gabinete no dia 22 de março,, quando
afirmaram que preferiam ficar apenas
com os plantões, deixando os demais
vínculos contratuais. “A partir do dia

pelos médicos que se recusaram a
trabalhar, por não concordar, uma vez
que as alegações vão contra as leis,
lembrando que o valor pago por
plantão a cada médico é um dos
melhores de Mato Grosso. “Por isso,
eles não podem reclamar”, afirma o
prefeito. Francis disse que a situação
já está sob controle e que deverá estar
totalmente normalizada com novos
médicos. “Nós abrimos a contratação
de novos profissionais médicos para
os plantões do PAM e espero que os
interessados entrem em contato o

BIOMETRIA ELEITORAL

Mutirões da zona rural
encerram-se nesta quarta
Assessoria c/ Redação

A

realização do cadastramento
biométrico obrigatório do
t í t u l o d e e l e i t o r, u m a
exigencia do TRE/MT, foi prorrogada
até o final de Abril, mas nas zonas
rurais, incluindo, Cáceres, os
mutirões se encerram nesta quartafeira (3), um exemplo, o concorrido
do Distrito do Caramujo..
O Chefe de Cartório Eleitoral
da 6ª ZE de Cáceres Iury de Costa e
Faria, informa que o curto prazo se
deve ao fato de que os mutirões têm
acesso limitado à internet e dependem
do auxílio dos servidores públicos da
Câmara Municipal e da Prefeitura,
que não poderão mais se deslocar até
as regiões mais distantes.
O servidor Jackson William
enfatizou a presença de muitos
residentes de Vila Real e Horizonte
D'Oeste no mutirão do Caramujo e
destacou alguns números: "Estamos

Aos poucos a situação tende a se normalizar nos Pronto Atendimentos

25 seguinte, a PGM [Procuradoria
Geral do Município] deu início à
formulação de um decreto para
regulamentar a situação. Na sextafeira seguinte [29], esses mesmos
médicos não compareceram aos
plantões.
Solicitei então ao secretário

de Saúde que providenciasse outros
médicos a fim de cumprir com os
atendimentos do PAM no sábado e no
domingo seguintes, 30 e 31. O que foi
feito, com profissionais lotados em
outras unidades”, explica Francis.
Ele afirma que prefere não
entrar no mérito das razões alegadas

SEGUNDA EDIÇÃO

Ultimados preparativos para
Maio Amarelo na 4ª Ciretran

Assessoria c/ Redação

C

om o tema “No Trânsito, o
Sentido é a Vida” Cáceres
chega a sua 2ª edição do
Movimento Maio Amarelo e assim
como em 2018, o tema deste ano
propõe o envolvimento direto da
sociedade nas ações e trás uma
reflexão sobre uma nova forma de
encarar a mobilidade. Trata-se de um
estímulo a todos os condutores,
ciclistas, pedestres e passageiros, a
optarem por um trânsito mais seguro.
“Os acidentes não
acontecem, mas sim são frutos de
escolhas inadequadas e arriscadas e
90% dos acidentes têm como
motivação as falhas humanas como
imperícia, imprudência e desatenção.
Somos os responsáveis pelos nossos
atos no trânsito e ter consciência clara
disso é um dos caminhos para a
redução dos acidentes no trânsito”,
ressalta o Chefe da 4ª Ciretran de

mais rápido possível com a nossa
Secretaria de Saúde”, declarou o
prefeito, que aproveitou o momento
para agradecer aos médicos que
fizeram a substituição dos
profissionais faltosos. “Muito
obrigado a esses profissionais que
respeitam o juramento e o dever
sagrado de cumprir com a missão de
salvar vidas, colocando a profissão
acima de tudo, permitindo que o
trabalho de toda uma equipe seja
realizado. Que Deus os abençoe”,
desejou Francis.

Cáceres, Marcos Eduardo Ribeiro.
A abertura oficial da
campanha será no dia 4 de abril, no
Auditório da Unemat - Universidade
do Estado de Mato Grosso -, Campus
Cáceres. A cidade de Cáceres foi
destaque em 2018 pelas ações
desenvolvidas durante o Maio
Amarelo, sendo considerado o maior
evento realizado no Estado de Mato
Grosso.
Desde a sua 1ª edição,
Cáceres desenvolve as ações com
muito carinho e atenção sempre
buscando a melhor forma de
comunicar os riscos e alertas aos
cidadãos. Entre as ações está o
Passeio Ciclístico que será realizado
no dia 18 de maio, na Praça de
Eventos da Sicmatur, ás 14h30min, a
inscrição será realizada através da
doação de 2 kg de alimento não
perecível e, assim, como em 2018 os
Foto: Sugestiva

alimentos arrecadados serão doados
às instituições filantrópicos do
municipio e o concurso de redação
com o tema: No Trânsito, o Sentido é a
Vida. De acordo com Luciel Evanino,
Agente do Serviço de trânsito e
coordenador pedagógico da
campanha, “o concurso propõe entre
outros pontos desenvolver nos alunos
atitudes e valores, cooperação e
solidariedade fundamentais à vida no
trânsito”. O evento contará também
com premiações e sorteio de vários
brindes.
O encerramento da
campanha acontecerá no dia 24 de
maio, também no Auditório da
Unemat - Campus Cáceres, às
14h30min da tarde. “Registro que
realizar um evento desta relevância é
expressar o comprometimento da 4ª
Ciretran de Cáceres com a paz e a
cidadania no trânsito. A nossa utopia é
zerar os acidentes de trânsito em
Cáceres”, diz Marcos Eduardo
Ribeiro, chefe da Ciretran de Cáceres.

efetuando cerca de 200 cadastros por
dia, sendo 150 normais e 50
preferenciais. Assim, buscaremos
atender 400 até amanhã". Ele também
informa alta frequência de jovens de
18 anos realizando alistamento
obrigatório. Na sede do municipio de
Cácees, as filas se diminuem na hora
do almoço e o movimento tem sido
quase inexistente no Ganha Tempo,
no centro da cidade.
Iury confirmou que, desde a
última quinta-feira, (28), os locais que
estão efetuando a biometria observam
movimento bastante reduzido por
volta do horário de almoço, fazendo
deste o momento ideal para os
munícipes que ainda não fizeram o
cadastro irem até um deles, como o
Ganha Tempo ou o Cartório Eleitoral.
Estes locais realizarão o
cadastramento biométrico até o dia 26
de abril.
Foto: JCC

Na sede 6ª ZE e Ganha tempo, revisão continua até dia 26 de abril

Falhas humanas seriam motivação para 90% dos acidentes
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TAPAS E BEIJOS

Vítima conseguiu tirar a faca cravava na região do abdômen e entrou em luta corporal com o suspeito, que levou um sopapo no nariz e cortou a mão com a faca

Cravou a faca na barriga
da ex e levou soco na fuça
Da Redação

Foto: Reprodução

CARONA PRO POTE

Varredura policial grampeia
quatro em Mirassol D'Oeste
PJC/MT c/ Redação

S

eis pessoas foram presas no
último final de semana, entre
sexta-feira e domingo (29 e
31.03), por descumprimento de
ordem judicial ou por estarem com
mandados de prisão em aberto.
Somente em Mirrassol
D'Oeste, na região de Cáceres,
quatro individuos foram detidos no
bairro São Paulo, sendo três por não
obedecerem ordens judiciais que
proibem, por exemplo, consumo de
bebida alcoólica ou frequentar locais
onde há indícios de circulação de
entorpecentes.
Na praça central, os
policiais realizavam patrulhamento
quando observaram atitude suspeita
de D.I. (28), que cumpre pena no
regime semiaberto. Ele ingeria
bebida alcoólica e foi encaminhado à

João Lemes queria matar a ex mas quase leva a pior na refrega

A

Polícia Militar prendeu
um homem identificado
como João Lemes, de 50
anos, por suspeita de tentativa de
homicídio contra a ex-namorada,
de 42 anos, no último domingo
(31), em uma residência
localizada no bairro Jardim Bela
Vista, em São José dos Quatro
Marcos, na região de Cáceres. Ao
ser esfaqueada, a vítima
conseguiu tirar a faca cravava na
região do abdômen e entrou em
luta corporal com o suspeito.
De acordo com
informações da PM, uma equipe
recebeu diversas denúncias de
uma briga de casal que estaria
acontecendo na residência da

vítima. Os militares seguiram até
o local e conseguiram prender
João Lemes, que tentava fugir a
pé. Ele contou que teria se
desentendido com a exnamorada, pois ela não teria feito
almoço naquele dia. Na ocasião, a
vítima teria dito que não teria que
lhe dar satisfações. O suspeito
alegou que ambos entraram em
luta corporal, quando esfaqueou a
mulher. João Lemes apresentava
um corte na mão e um hematoma
no nariz que teria sido causada
por um soco dado pela vítima.
Já a vítima contou que
João Lemes teria chegado em sua
casa, mas como o portão estava
fechado, ele pulou o muro, pegou

uma faca na cozinha, e a atingiu
com um golpe no abdômen.
Sozinha, a mulher arrancou a faca
que estava cravada. Depois disso,
ainda entrou em luta corporal
com o ex- namorado, que teria
segurando a lamina, que
provocou um corte.
Em seguida conforme a
vítima, João Lemes fugiu, ela
conseguiu via terceiros se
comunicar com a políia e o
agressor
acabou sendo
capturado. A vítima foi
encaminhada para uma unidade
de saúde para receber
atendimento médico e o caso foi
registrado como tentativa de
homicídio doloso (tentado).

delegacia para as devidas
providências.
Em continuidade no
patrulhamento, os policiais
abordaram C.L.A. (26), que também
está inserido no regime semiaberto.
O suspeito possui passagens
criminais por roubo, furto e tráfico
de drogas. Ele também foi entregue
na delegacia. Na rua 4, os militares
realizavam abordagem padrão e
identificaram que L.P. (33), que
cumpre pena no sistema semiaberto,
estava em um bar e consumia bebida
alcoólica.
Já na rua 03, os policiais
estavam em ronda quando
observaram atitude suspeita de A.S.
(36). Em seu nome havia um
mandado de prisão em aberto. Ele foi
encaminhado à delegacia.
Foto: Ilustrativa

SETE BALAÇOS

Vingadores teriam executado
irmão de bandido na Bolívia

Rondas policiais vez por outras, grampeiam suspeitos e premiados

El-Deber c/ Redação

U

m homem identificado
como Koki Justiniano
vulgo “Cocacho”, foi
morto em praça pública na
vizinha cidade fronteiriça
boliviana de San Matias, na noite
de anteontem segunda-feira (1).
De acordo com o jornal de
La-Paz, El Deber a vítima estava
com seus dois filhos, sentado em
um banco da praça, assistindo um
desfile de um Unidade
Educacional da cidade, quando
dois homens teriam chegado em
uma motocicleta e efetuaram
cerca de 7 tiros contra si.
Os assassinos fugiram
imediatamente, deixando os
filhos da vítima e as pessoas que
testemunharam o crime em
estado de choque e até o
fechamento desta edição, ainda
não haviam sido localizados,
acreditando inclusive, que
possam ter cruzado a fronteira
com o Brasil.
A vitima fatal, era irmão
de Octavio Justiniano Daza, que
está fugido desde o primeiro dia

do Carnaval deste ano, quando
teria tentado matar um
universitário de nome Álex Peña
Toro, 24, que fora pasar o
folguedo de Momo em San
Matías. Conforme o diretor de la
Felcc, (Policia Boliviana)
Gonzalo Medina, o crime
aconteceu após discussão entre

Octávio e Alex, durante
consumo de bebidas alcoólicas e
após a tentativa de homicidio, se
evadiu após o crime, não
descartando que a morte de Koki
possa ter referencia ao delito
anterior e Koki possa ter sido
vingança de desafetos de seu
irmão.
Foto: El-Deber

Assassinos estariam a fim de matar Octávio que está fugido
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Pesca e lazer no paraíso Cáceres
Editoria

O

Centro-Oeste do Brasil
abriga uma das maiores
planícies alagadas do
mundo, com 150 mil quilômetros
quadrados de área: o Pantanal. A
região compreende as cidades de
Poconé, Cáceres, Barão de
Melgaço (todas no Pantanal
Norte), Aquidauana, Miranda,
Corumbá e Porto Murtinho (estas,
no Pantanal Sul). Aqui existem
cerca de 2.000 espécies de plantas
e mais de 1.000 espécies de
animais, diversidade que atrai
milhares de turistas estrangeiros.
Para conhecer esse paraíso
natural, várias atividades estão
disponíveis, como safáris
fotográficos, passeios a cavalo e
barco, observação animal, entre
outras. Pela localização geográfica

do Pantanal e suas atrações, a
maioria das pousadas e hotéis
oferece refeições e passeios à sua
escolha. Prepare seu repelente,
roupas leves, um bom calçado e
descubra a natureza do Pantanal!
Nas cheias, de fevereiro a
maio (norte) e de maio a julho
(sul), a vegetação é mais verde, a
fauna está menos visível, muitas
estradas alagam e há mais
mosquitos.
Nas secas, entre julho e setembro, a
flora não é tão vistosa, muitos
animais estão visíveis, as estradas
têm fácil acesso e há menos
mosquitos. As atividades no
Pantanal são todas voltadas à
natureza. Se você gosta de
aventura ou passeios mais calmos,
certamente vai encontrar um que é

a sua cara. Confira algumas
opções!
Tanto no Pantanal Sul
quanto no Pantanal Norte, você
possui diferentes opções de
passeios para se aproximar da
natureza local.
Observação de aves, tours
a cavalo, passeios de chalana, trem
e barco, canoagem, safári (diurno e
noturno), workshops de
astronomia e caminhadas
permitem a você viver o dia a dia
dos pantaneiros, conhecendo as
belezas da fauna e flora.
A região abriga a maior
concentração do mundo de onçaspintadas, o maior felino das
Américas e o mais procurado
durante as observações.
Ao redor desta estrada de

terra com 147 quilômetros de
extensão, entre Poconé e a região
de Porto Jofre, no Pantanal Norte, é
possível observar diferentes
espécies de aves sobrevoando a
região. Capivaras, jacarés, veados
e onças podem ser vistos nas áreas
alagadas ao redor, ou mesmo
cruzando a estrada. Se fizer o
trajeto sem guia, viaje entre junho
e outubro, no período da seca – e
cuidado ao atravessar as pontes de
madeira. Nas cheias, até mesmo
um jipe 4x4 pode ter dificuldade no
caminho.
A lei só permite a pesca na
região entre março e outubro,
devido à piracema, a época de
desova dos peixes. Ainda assim, os
amantes da pesca são um dos que
mais visitam a região. Mais de 200
espécies de peixes podem ser
encontradas ali, em centenas de
rios e afluentes. Corumbá e Porto
Murtinho são os destinos mais
procurados no Pantanal Sul para a
prática, enquanto no Pantanal
Norte, a vez é de Poconé e Cáceres.
Para os turistas de primeira
viagem, a coluna indica locais
aprazíveis com áreas para lazer e
descanso, urbano e rural:
Balneário “Ponta do Morro”
Peraputanga a 21 km, MT 343
Barra do Bugre (Rural); Balneário
“Baia da Caiçara” a 16 km, BR 070
Rodovia para Bolívia (Rural) e
inúmeras Chácaras, Hotéis e
Pousadas à Beira do rio Paraguai
com suas lindas praias para
descanso e lazer (Área Urbana e
Rural).
Para a prática de
montanhismo, Cáceres oferece:
Ponta do Morro do Quilombo
Acesso pela Dolina Água
Milagrosa 25 Km MT 343

B.Bugres; Morro da Fazenda
Facão, a 12 km BR. 364 para
Cuiabá; Morro da Dolina Água
milagrosa a 23 km MT 343 para
Barra do Bugre e o Morro do Boi
Morto Faz. Jacobina 26 Km BR
364 para Cuiabá. Já para a
caminhada rústica, (trilhas) as
rotas são: Trilha do “Novateiro”
morro da Faz. Facão a 12 km BR
364 para Cuiabá; Trilha do
Balneário “Ponta do Morro” a 21
km MT 343 para Barra do Bugre e
a Trilha da Dolina “Água
Milagrosa” a 23 km MT 343
Córrego das Peraputanga para
Barra do Bugre.
Para refrescar em,, as
cachoeiras da Peraputanga a 16 km
MT 343 para Barra do Bugre; da
Fazenda Facão a 12 Km BR 364
para Cuiabá e da Fazenda
Primavera a 20 Km BR 364 estrada
Velha para Cuiabá. Praias, banhos,
pescarias e acampamentos,
usufrua das Praia do “Daveron”
(banho), acesso pela SEMATUR
centro da cidade; Praia do “Julião”
(banho, acampamento e pescaria).
Acesso pela BR 070 km 05 ou pelo
Rio acima + ou - 5min. de barco;
Praia da “Chimbuva” (banho,
acampamento e pescaria). Acesso
pelo Rio acima + ou - 30 min, de
barco.
Praia da “Baia da Palha”
(banho, acampamento e pescaria).
Acesso pelo Rio abaixo + ou 15min, de barco; Praia do
“Renato” (banho, acampamento e
pescaria). Acesso pelo Rio abaixo
+ ou - 30min, de Barco, além de
outras rio abaixo e rio acima, para
todos os gostos dos apaixonados
pela natureza.
( C o l a b o r o u :
www.pescasemfronteiras.com.b)
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ARQUITETURA E URBANISMO

Em 2017, o CAU/BR já havia manifestado sua preocupação e discordância com a improcedente e perigosa oferta de cursos de graduação na Educação à Distância

Conselho recusa registro para
os alunos de cursos a distância
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Andrea Vilella, conselheira coordenadora do CAU/BR

O

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil
decidiu recusar os
pedidos de registro profissional
de bacharéis em Arquitetura e
Urbanismo formados em cursos
na modalidade Ensino a
Distância (EaD).
A deliberação, datada de
29 de março, baseou-se no fato do
campo da Arquitetura e
Urbanismo estar relacionado com
a preservação da vida e bem-estar

das pessoas, da segurança e
integridade do seu patrimônio e
da preservação do meio
ambiente, com impactos diretos
sobre a saúde do indivíduo e da
coletividade.
“Por lei, o Conselho tem
como uma de suas finalidades
pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da Arquitetura e
Urbanismo em todo o território
nacional.
Além disso, nosso Código

de Ética e Disciplina determina
que o arquiteto e urbanista deve
possuir um conjunto
sistematizado de conhecimentos
das artes, das ciências e das
técnicas, assim como das teorias e
práticas específicas presenciais
da Arquitetura e Urbanismo,
sendo impossível passar essa
experiência da relação
professor/aluno a distância”,
esclarece Luciano Guimarães,
presidente do CAU/BR.
Recentes normativas do
Ministério da Educação tem
ampliado continuamente o
percentual do EAD na graduação
universitária de diversas
profissões, permitindo a oferta de
cursos 100% à distância,
substituindo integralmente o
ensino presencial.
Para a conselheira Andrea
Vi l e l l a , c o o r d e n a d o r a d a
Comissão de Ensino e Formação
do CAU/BR, a sociedade
brasileira e particularmente os
jovens interessados na carreira
saberão compreender que o
ensino a distância é a própria
negação da essência da
Arquitetura e Urbanismo.
A Associação Brasileira
de Ensino de Arquitetura e

Urbanismo (ABEA) e demais
entidades do setor apoiam

integralmente a decisão.

MERCADOS VOLÁTEIS

Brasil cai para 27ª em ranking de
maiores exportadores do mundo
G-1 c/ Redação

O

Brasil caiu em 2018 da
26ª posição para o 27º
lugar entre os maiores
exportadores do mundo, segundo
relatório anual divulgado nesta
terça-feira (2) pela Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Em vendas, entretanto,
houve um aumento de 10% na
comparação com o ano anterior,
com o Brasil se beneficiando
principalmente da alta do preço
das commodities.
De acordo com os
números oficiais do Ministério da
Economia, em todo ano passado,
as exportações brasileiras
somaram US$ 239,523 bilhões,
ante US$ 217,739 bilhões em
2017.
O Brasil foi superado no
ranking neste ano pelo Vietnã e
continua atrás de economias
como Malásia, Polônia e
Tailândia. Em 2016, o Brasil
ficou na 25º lugar.
A liderança do ranking
segue com a China, que também
registrou em 2018 um avanço de
10% nas exportações.
Na sequência estão

Estados Unidos e Alemanha, que
tiveram ambos uma expansão de
8% no ano passado.
O relatório da OMC
mostra que o comércio mundial
cresceu mais lentamente do que o
esperado em 2018 e continuará
enfrentando "fortes ventos
contrários em 2019 e 2020" em
razão do aumento das tensões
comerciais e da incerteza
econômica. O comércio mundial
de produtos cresceu 3% em 2018,
abaixo da estimativa de 3,9% da
última previsão da OMC
divulgada em setembro.
Para 2019, a organização
projeta um crescimento de 2,6%,
contra estimativa anterior de
3,7%, em linha com as projeções
para o avanço do PIB (Produto
Interno Bruto) mundial.
Em sua previsão anual, a
OMC disse que o comércio tem
sido pressionado por novas
tarifas e medidas retaliatórias,
crescimento econômico mais
fraco, volatilidade nos mercados
financeiros e condições
monetárias mais apertadas em
países desenvolvidos.
Foto: Portos&Navios

Exportações tem ponto alto porto de Santos em São Paulo

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615

Cáceres-MT, quarta-feira 03 de abril de 2019

DECISÃO CUIA/LUCAS

No jogo de volta, na Arena, o Cuiabá pode perder por um gol de diferença que se classifica direto para a final do Mato-grossense pelo 3º ano consecutivo

Rocha não joga a toalha
e Schulle prega respeito
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo/assessoria

A

pesar da derrota por 2 a 0, no
jogo da ida das semifinais do
Campeonato Matogrossense Eletromóveis Martinello
na tarde de domingo último, o
técnico Júnior Rocha, ainda não
jogou a toalha e acredita que sua
equipe poderá surpreender na Arena,
no jogo da volta, no próximo sábado,
às 18h00. “Nós estivemos muito
abaixo daquilo que poderíamos ter
produzido. Precisamos admitir que o
Cuiabá, nos superou em todos os
aspectos.
Eles foram melhores,
fisicamente, tecnicamente e
taticamente nos envolveram. Sem
querer tirar os méritos do Cuiabá,
que nos superou, mas nós poderemos
mais. O resultado nos deixa em uma

situação bastante difícil, mas não
impossível de reverter. Se a gente
conseguir recuperar o padrão de jogo
de partidas anteriores, dá sim para
surpreender eles lá na arena”
afirmou Rocha.
O Luverdense, ao contrário
do Cuiabá, não terá folga na semana.
Enquanto o time da capital descansa
e só volta a campo no sábado, o
Luverdense entra em campo nesta
quarta-feira, para enfrentar o
Fluminense no jogo da ida da
terceira rodada da Copa do Brasil.
O time de Lucas avançou para a
terceira fase e o de Cuiabá caiu na
segunda fase da competição
nacional.
Cauteloso, o treinador do
Cuiabá, Itamar Schülle, disse que a

vitória de 2 a 0, no Luverdense, no
Passos das Emas, em Lucas do Rio
Verde, não garante a vaga do Cuiabá
para a final do Mato-grossens.
O desafio do Dourado,
segundo o comandante, é se
recuperar fisicamente, treinar
adequadamente e manter a
concentração para não tomar o revés.
“É lógico que não tem nada
absolutamente decidido.
Agora nós temos que
descansar, nos recuperar, e nos
preparamos muito para estarmos
atentos e concentrados para o
próximo jogo que vamos ter
novamente contra o Luverdense”,
declarou.
A vantagem no primeiro
jogo, analisou o técnico, foi

SEMIFINAIS

Chicote bate Colorado em Roo
jogando por empate na Arena
S.N c/ Redação

J

ogando na noite da última
segunda feira no Estádio
Luthero Lopes em
Rondonópolis diuante do dono da
casa, o União de Roo, o Operário-VG
venceu o Colorado por 1 a 0, vitória
assegurada nesta Tricolor marcou na
primeira etapa com Yan Petter e sai na
frente na primeira partida de uma das
semifinais do Campeonato Matogrossense Eletromóveis Martinello.
Agora, o Operário-VG tem a
vantagem de decidir em casa, o
próximo confronto entre as duas
equipes no próximo domingo (7), às

15h00, na Arena Pantanal, em Cuiabá.
O Tricolor de VG tem a vantagem do
empate, enquanto que para avançar, o
União precisa ganhar de dois gols de
diferença. Caso vença com um gol de
diferença, a partida será decidida nos
pênaltis. A partida da segunda feira
começou com as duas equipes
cautelosas, no primeiro lance
perigoso, aos 12, Goteira cobrou
escanteio e Maranhão cabeceou no
canto. Naldo fez a defesa e evitou o
gol do União. Na sequência, aos 14,
Talisson arriscou chute de longe e
Naldo, mais uma vez, defendeu.
Foto: reprodução

União foi surpreendido em casa pelo forte Operário VG
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O Operário-VG chegou ao
primeiro gol, aos 36, em contraataque. O União perdeu a bola, que foi
alçada na área e, na sequência, sobrou
para Yan Petter. O jogador bateu
cruzado e não deu chances para o
goleiro Neneca. O União tentou reagir
em seguida. Aos 38, Maranhão
cabeceou “à queima-roupa” e Naldo
conseguiu defender. Sem alteração no
placar, as duas equipes foram para o
intervalo.
No segundo tempo, o União
tomou a iniciativa. Aos 13, Goteira
pôs na frente e saiu livre. No
cruzamento, a zaga conseguiu afastar.
Aos 21, o Operário-VG fez troca de
passes e a bola chegou em Gil
Mineiro, que tentou cruzar, mas
acabou mandando pela linha de fundo.
A melhor chance do União no segundo
tempo apareceu aos 32. Kalil recebeu
passe e, livre, acabou tocando para
fora. Na sequência, Naldo ficou caído
no gramado e recebeu cartão amarelo.
Aos 35, o Operário-VG
respondeu. Caio finalizou de perna
esquerda e jogou no canto esquerdo
para defesa de Neneca. O União quase
empatou na jogada seguinte, com
Marcelinho, que chutou da
intermediária e acertou o travessão.
No total, 5,4 mil pessoas
assistiram à partida no Luthero Lopes.
A diretoria do Colorado contabilizou
um público pagante de 5.097
expectadores e uma renda de R$ 78
mil.

Junior Rocha e Schulle, dois gigantes do futebol matogrossense

construída com a forte marcação e o
poder de contra-ataque, conforme
treinamento executado durante a
semana.
“O Cuiabá marcou, porque
há a necessidade da marcação, e
soube explorar aquilo que a gente
trabalhou e conversou durante a
semana. Conseguimos fazer os gols,
e, com mérito, conquistar esta vitória
tão importante para o Cuiabá”,

completou.
Diferente das rodadas
anteriores, que tinham jogos no meio
de semana, agora o Cuiabá só volta a
campo no sábado e terá tempo para
descansar e recuperar jogadores,
como o artilheiro do Estadual, Caio
Dantas, que sofreu lesão muscular
no início do segundo tempo diante
d o L u v e r d e n s e e We r i t o n ,
machucado há mais tempo.
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Familiares e amigos em tom de felicidade cantaram o tradicional
Parabéns a querida Leonice Menacho, que completou 78 anos de
vida. Nós da família do JCC desejamos um ano pleno de saúde e
alegrias, rogando ao Criador muitas bênçãos em seu caminho.
Feliz Aniversário!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Netuno, Vênus
e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia em que
você continua interiorizado e
voltado para suas emoções. O
momento pode estar
relacionado a uma forte
necessidade de se distanciar da vida social e
de amizades vazias. Você vai priorizar as
pessoas que ama. Um amor do passado pode
voltar.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
movimento, especialmente
no trabalho. O momento
pode estar relacionado à
aprovação de um novo projeto que
envolve você diretamente. O dia é ótimo
também para começar um bom programa
de saúde.

A Lua se une a Netuno, Vênus
e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O
período pode estar relacionado também a
um bom contato comercial com uma
empresa, clube ou instituição, que resultará
rapidamente em um novo projeto.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e aproximação de
pessoas interessantes. Entre
elas, uma em especial, pode mexer com seu
coração. O momento é ótimo para os
romances e o relacionamento com os
filhos.

A Lua se une a Netuno, Vênus
e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de maior
envolvimento em projetos
profissionais e reavaliação de
sua carreira. O momento pode
estar relacionado à negociação ou
aprovação de um novo projeto ou
promoção. Você pode ser convidado a fazer
parte de um projeto em uma nova empresa.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de interiorização e maior
contato com os seus. A
vida familiar e doméstica ganha força e
movimento. O dia é ótimo para se
envolver com atividades em sua casa,
como a redecoração ou mesmo uma
reforma.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
maior envolvimento com
seu mundo espiritual e
aumento da sensibilidade. O momento
pode estar relacionado ao planejamento
ou realização de uma viagem
internacional. Sua fé e otimismo serão
renovados.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em
Peixes, indicando um dia
de movimento na vida
social e aproximação de
amigos. A comunicação melhora e todas
as atividades ligadas a ela, como o
jornalismo, as vendas, as leituras e os
estudos. Uma viagem rápida pode ser
renovadora.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em
Peixes, indicando um dia de
distanciamento da vida
social e necessidade de
intimidade. Sua
sensibilidade pode estar à flor da pele e,
por isso, você vai priorizar o contato com
as pessoas que ama. Dia ótimo para novos
negócios e investimentos.

A Lua se une a Netuno, Vênus
e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento em sua vida
material e financeira. Um
projeto ou contrato
envolvendo o aumento de seus rendimentos
pode ser negociado e firmado. O dia é ótimo
para um novo investimento, pois o dinheiro
chega com mais facilidade.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em Peixes,
indicando um dia de
movimento agradável na
vida social e nos
relacionamentos, novos e
antigos. O momento pode estar relacionado
a um convite para fazer parte de uma
sociedade ou parceria comercial. Um
namoro pode começar a qualquer
momento.

A Lua se une a Netuno,
Vênus e Mercúrio em seu
signo, indicando um dia de
aumento da sensibilidade e
maior contato com assuntos
do coração. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo, pois você está mais aberto,
comunicativo e derramando charme. Dia
ótimo para estar junto de seu amor.

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

Lendo todas as manhãs nosso matutino
o empresário Francisco Vieira e sua
querida esposa Dalva, que nos honra
há muito tempo com sua leitura.
Agradecemos a preferência e enviamos
um forte abraço extensivo a toda
competente equipe da Multivida.

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

Competência e honestidade caminham
lado a lado na vida do Cônsul Emílio
Tamayo que desenvolve um brilhante
trabalho junto ao Consulado da Bolívia
em Cáceres, sempre engajado em
campanhas em prol das comunidades
carentes de nossa cidade. Sucessos
sempre!!!

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

Em clima de amizade e agradecimento, colaboradores da SME
se reuniram para a despedida da coordenadora Cida
Nepomuceno, que se desligou da secretaria no fim de semana.
Todos foram unanimes em destacar o brilhante trabalho
desenvolvido por ela. Conhecedores da sua competência e
dinamismo só temos que aplaudir e desejar sucessos sempre.

