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TIA RAQUEL
Filme produzido por Peska, professores e alunos, homenageando a mestra, será exibido no dia 19 de outubro, mês de aniversário da escola, em uma noite cultural

Documentário homenageia
escola e mestra de 91 anos
Foto: Esdras Crepaldi

Como forma de homenagear os 71 anos da escola, e os 91 anos da
Professora Raquel Ramão da Silva, que empresta seu nome para a unidade
escolar, as professoras Dionila Tavares e Rosângela Rocha criaram o
projeto Oficina de Cinema, com alunos e o cineasta Leandro Peska que vai
dirigir o documentário com todo material de pesquisa colhido por alunos e
professores. Página 03

RATO DA FRONTEIRA

Assaltante Aranha se
enrola nas teias da lei
Foto: PJC-MT

Peska e alunos num ensaio gral da produção cinéfila

DIA DA ÁRVORE

Programação antecipa
com doações e replantio

Ladrão traficante, Antonio Aranha terá longas férias em Vila Bela

O perigoso bandido Antônio Carlos Moraes Aranha Neto, 32,
conhecido por “ Netinho Aranha,” patuá cheio de broncas, ladrão de carros
e motos que barganhava com cocaína na Bolívia, voltou mais uma vez pro
xilindró. Premiado em Sta. Catarina, o bandido Aranha rodou devido MP
do sul, e está outra vez no pote, guardado no velho e conhecido cadeião de
Vila Bela. Página 04

Foto: JCC

D e s t a c a n d o o P I T S TO P
antecipado ao Dia da Árvore que acontece
no dia 20 na Praça Barão, uma parceria
entre a Secretaria de Meio Ambiente,
Bichos do Pantanal, Empaer, SEFAZ, e
Escola União e Força, a programação foi
aberta na manhã de ontem, na Avenida
Sete de Setembro, com replantio e
manutenção dos exemplares arbóreos,
pelos alunos da Escola Demétrio Costa
Pereira.

REVISÃO ELEITORAL

Reiniciada biometria em
cidades da nossa região
Foto: Ilustrativa

Mudas foram replantadas ontem pela
manhã na Avenida 7 de setembro

Página 03
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Saúde realiza mutirões
para consultas e exames

Em Mato Grosso, 1.676.024 estão biometricamente cadastrados

Foto: JCC

A prefeitura de Cáceres, através da
secretaria Municipal de Saúde vem realizando
mutirões de consultas e exames, com
encaminhamento a capital e ao HRC. Somente em
dois mutirões de oftalmologia serão atendidos 100
pacientes e de acordo com Silvana, Secretária de
Saúde, os pacientes oftalmológicos são
encaminhados ao Instituto Lions, após triagem em
Cáceres.

A Justiça Eleitoral aprovou calendário para início da revisão do
eleitorado com coleta de dados biométricos em mais 14 municípios de
Mato Grosso. Atualmente a revisão já acontece em 13 municípios. Em
nossa região, Glória D'Oeste, Lambari D'Oeste, Figueirópolis D'Oeste, e
Curvelândia, estão no rol da revisão biométrica, conforme resolução
aprovada pelo Pleno do TRE/MT. Página 06

Secretária de Saúde,
Silvana Maria de Souza

Página 03
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A Média-Luz

Café
da

Manhã

EDITORIA

PASSOU DOS 40
A temperatura em Cáceres tem passado
dos 40°C esta semana, em alguns casos, a
sensação térmica, pode chegar aos 43,
uma das mais alta dos últimos tempos se
considerar o período em que o Instituto
Nacional de Meteorologia faz essa
medição, ou seja, desde 1911. E não
alimentem ilusões, porque as altas
temperaturas e a baixa umidade relativa
do ar devem permanecer durante esta
semana. Chuva, nem a do caju, só lá prá
outubro mesmo.
DIA DA CAÇA
Atenção: Nota policial...um funcionário
morreu na segunda-feira (16) ao ser
atingido por uma árvore em uma fazenda
em Nossa Senhora do Livramento e
segundo a Polícia Militar, a vítima,
cortava a árvore usando uma motosserra
quando foi atingido na cabeça pelo tronco.
Taí, um dia é da caça, outro do caçador,
mexeu com a natureza, leva tinta.
BOMBEIROS/MULTAS
O governo de Mato Grosso encaminhou
um projeto à Assembleia Legislativa que
prevê alterações no Código Estadual do
Meio Ambiente e autoriza o Corpo de
Bombeiros aplicar multas por crimes
ambientais. Atualmente, apenas os órgãos
ambientais têm autonomia para autuar os
responsáveis por crimes contra o meio
ambiente, enquanto o Corpo de
Bombeiros atua na prevenção e combate a
incêndios. O negócio não é ampliar
competências e sim, executar as multas,
mantendo o infrator preso até ele quitar os
débitos.
PASTELÃO
O município de Jangada bateu o recorde
no desafio do “Maior Pastel do Brasil”, no
domingo (15), conforme exibido pelo
programa Domingo Espetacular, na Rede
Record.
O pastel de Jangada foi
produzido por comerciantes locais com
total de 14 kg e 1,74 cm. Segundo o
prefeito da cidade Edérzio Mendes, o
objetivo é o reconhecimento do município
como a Capital do Pastel. Como diz o
musico editor do Correio Cacerense
Dannyelvis, quem não comeu pastel em
Jangada, não conhece Mato Grosso.
CORTES X GANCHO
Um projeto de lei de autoria do vereador
Marcelo Bussiki, que trata sobre a
proibição do corte no fornecimento de
gás, energia elétrica, telefonia móvel e
fixa, nas sextas-feiras, sábados,
domingos, feriados e último dia útil
anterior a feriado, está tramitando na
Câmara Municipal de Cuiabá. A proposta
prevê multa e outras sanções legais para as
empresas ou concessionárias que
infringirem a referida lei, mas não
comemora não, Mané, que o papo é lá em
Cuia!
RESÍDUOS SÓLIDOS
O Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento Econômico, Social,
Ambiental e Turístico do Complexo
Nascentes do Pantanal e a Prefeitura
Municipal de Curvelândia realizaram nos
dias 9 e 10 deste mês, uma Oficina de
Capacitação em Educação Ambiental
com o tema de Gestão de Resíduos
Sólidos para os Agentes Comunitários de
Saúde (ACS) e os Agentes Comunitários
de Epidemias. A oficina foi ministrada
pela bióloga Vanessa.

Atenção: quem sair por último
apague a luz? Claro, que não, quem sair
primeiro, usando farolete, pois se
brincar as pilhas saem mais barato que o
kilowatt faturado pela Energisa,
queimando o bolso do consumidor, que
ou paga ou fica nas trevas. Razão
portanto de sobra tem o senador Jayme
Campos ao criticar a concessionária que
faz a distribuição da energia elétrica no
estado, inclusive afirmando na reunião
da Comissão de Infraestrutura do
Senado, que a atuação da empresa é
praticamente um assalto.
Veja o leitor, que a grita não é
apenas no Mato Grosso, aqui em
Cáceres, a mesma questão foi debatida
na Comissão após o senador Marcos
Rogério, de Rondônia pedir uma
diligência externa da atuação da
Energisa naquele estado e apurar
eventuais irregularidades na troca dos
medidores do consumo, por causa do
alto número de reclamações dos
consumidores.
Na tribuna do senado, ambos
rufaram, e, com razão, a Energisa, tendo
Jayme mostrado que consumidores de
Mato Grosso já entraram com mandado
de segurança contra a concessionária,
porque, da noite para o dia, viram a conta
triplicar. O senador ainda enfatizou que
não são casos isolados.
Os aumentos se dão de acordo
com o tamanho do consumidor, R$ 50 de
uns, R$ 100 de outros, confiando que
vão passar despercebidos ou até que
alguns não tenham capacidade jurídica
de buscarem seus direitos, e, que levará
comprovantes dos abusos nas cobranças
para análise na Comissão de
Infraestrutura, porque é preciso fazer
algo em relação a esse problema.
Um colega nosso teve sua conta

de R$ 18,00 alterada para R$ 24,00 num
prazo de 60 dias e para R$ 37,00 no
próximo mês, (aumento de 250 kilowatt
sem nenhuma alteração em casa) e ou
justificativa, pois neste lapso não houve
a rara bandeira verde, quando o
consumidor não sofre acréscimo na sua
conta de energia. Só prá entender, na
intermediária bandeira amarela, o
consumidor sofre acréscimo de 0,25
centavos a cada Kw/h consumido e na
vermelha, o acréscimo de 0,055
centavos a cada Kw/h consumido, que
mesmo somando-se aos tributos
aplicáveis ao setor elétrico, tipo PIS ,
Confins, não justificariam aumentos na
conta de luz de 30 a 50% como em
muitos casos registrados.
Não, por acaso, pesquisa do
Ibope mostra que 83% consideram as
tarifas caras ou muito caras, daí, mais

que justas as reclamações do senador
Jayme Campos, que aliás, é pago pelo
povo (a exemplo dos demais políticos)
para representar este mesmo povo na
busca de solucionar problemas, como o
da conta de luz. Com o devido respeito,
senador, V. Excia e demais honrados,
deveriam também brigar para desatrelar
das contas de energia elétrica, os 26
itens, cobrados direta ou indiretamente,
nesta que é uma verdadeira caixa preta
que não mostra exatamente o que o
consumidor paga.
Já seria uma mão na roda, para o
pobre consumidor que deixa 4 meses de
trabalho do ano no saco sem fundo do
erário público, cofre malversado pelos
poderosos. Dá uma luz, mesmo que seja
a média-luz como todas as medidas em
prol dos pobres, Seu Jayme, com
certeza, a comunidade vai ser-lhe grata.

O excesso de gastos Tributários
O governo federal fechou o
exercício de 2018 com um déficit
primário de R$ 113 bilhões, que, somado
aos juros de R$ 310 bilhões, alcançou
um déficit fiscal de R$ 423 bilhões, ou
6,2% do Produto Interno Bruto (PIB).
O que há de bom (se é que
podemos assim dizer) é o fato de esse
déficit ter caído de R$ 516 bilhões, ou
8,6% do PIB, em 2015, um dos maiores
do mundo. O Brasil gasta demais e isso
vem desde a década de 1990.
Os gastos primários do governo
central, exceto as transferências aos
entes subnacionais, passaram de 14,8%
do PIB em 2000 para 19,3% em 2015,
num incremento anual de 0,3 do PIB. No
entanto, há outro fator negativo, que são
os gastos tributários ou desonerações
fiscais, com previsão de R$ 306 bilhões
para 2019 que, a cada ano, reduzem a
receita potencial.
Eles passaram de 1,8% do PIB
em 2002 para 4,9% em 2015, caindo

para 4% em 2018, o que correspondeu a
um incremento de 2,2% do PIB, o
equivalente a R$ 150 bilhões, o que, por
si só eliminaria o déficit primário
ocorrido no exercício.
A representatividade dos gastos
tributários na receita quase dobrou no
período 2002-2018, ao passar de 11,6%
para 20,7%, produzindo um diferencial
de 9,1 pontos percentuais.
A partir de 2007 houve um
grande crescimento das desonerações,
passando de 12,4% da receita em 2006
para 20,7% em 2018.
A grande expansão se verificou
no Simples Nacional, ao passar de 2,3%
para 5,9% na receita, no mesmo período,
nas isenções e rendimentos não
tributáveis do Imposto de Renda pessoa
física e nas desonerações da folha de
salários.
Somente três desonerações
correspondem a 52,7% do total dos
gastos tributários. São elas o Simples

EXPEDIENTE

Nacional, as decorrentes do Imposto de
Renda e as desonerações da Zona Franca
de Manaus e áreas de livre comércio. A
natureza dessas desonerações mostra
que não será fácil reduzi-las, muito
menos eliminá-las. Na vida, é muito
mais difícil deixarmos de ter as coisas do
que não tê-las. Os gastos tributários não
são um mal em si.
São até recomendáveis em
muitos casos, mas não podem ser
concedidos sem a concomitante redução
de despesas, o que não ocorreu ao longo
do tempo, expandindo o fosso existente
entre receitas e gastos, o que quer dizer
déficit.
Mas agora que tanto se fala em
reforma tributária, essa reforma deve
passar pela análise criteriosa dos gastos
tributários, que são excessivos.
***___Darcy Francisco Carvalho dos
Santos Economista.

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Cáceres-MT, quinta-feira 19 de setembro de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

DOCUMENTÁRIO

Professora Raquel desfilou em carro-aberto na Parada de 7 de Setembro último, sendo uma das atrações da escola nos festejos da independência na avenida

Escola de Cáceres e cineasta
homenageiam decana mestra
Assessoria

Foto: Esdras Crepaldi

C

omo forma de homenagear os 71
anos da escola, e os 91 anos da
Professora Raquel Ramão da
Silva, que empresta seu nome para a
unidade escolar, as professoras Dionila
Tavares, da disciplina de língua
portuguesa e Rosângela Rocha, de artes,
criaram o projeto Oficina de Cinema na
Escola Raquel Ramão da Silva.
A proposta pedagógica,
trabalhou a produção de texto e
entrevistas sobre a história de vida da
profes s ora Raquel. S egundo a
professora Dionila Tavares, os alunos do
sétimo ano, estão produzindo um
documentário cinematográfico com
todo material de pesquisa colhido por
eles. “ Fico feliz em acompanhar todo
esse movimento. A escola ainda é o
ponto de partida para produção de texto,
foi surpreendente”, avaliou Dionila.
Outra idealizadora do projeto,
a professora Rosângela Rocha, citou que
o evento termina com uma oficina de
cinema, ministrada pelo cineasta
cacerense Leandro Peska. Para ela a
construção coletiva dos alunos,
subtraída de depoimentos da própria
professora Raquel, de ex-alunos,
professores ativos e inativos e a vasta
comunidade escolar do Bairro Rodeio,
termina com um documentário
cinematográfico.
Já Débora Barbosa Zanata, 12,

é a primeira homenagem que a escola
presta a ela. “Este ano nós trouxemos ela
para o desfile de 7 de Setembro. Ela
desfilou em carro aberto e foi uma das
atrações da escola e da parada cívica”,
bradou Marina Fraga.
Toda a produção dos alunos
das professoras Dionila e Rosângela,
culminou com uma oficina
cinematográfica ministrada pelo
cineasta cacerense Leandro Peska. Ele
apresentou equipamentos como
câmeras, microfones, monitores, fones
de ouvido para os alunos se
familiarizarem com um set de filmagem,
já que eles irão produzir o documentário
Raquel Ramão da Silva.
Leandro explica que
homenagear a história de vida da
professora Raquel , sua memória e suas

PIT-STOP

Cineasta Peska com alunos ensaiando a produção do documentário

aluna do sétimo ano do ensino
fundamental, disse que não conhecia a
professora Raquel e nem sua história de
vida. “Após nossas entrevistas pude
conhecer uma mulher batalhadora e
muito dedicada a educação. Estamos
prestando uma grande homenagem a
ela”, avaliou Débora.
Outra profissional da
educação, a professora Marina Fraga,

diretora da escola, pontuou que ela
também se surpreendeu com muitas
histórias e fatos contados pela
homenageada. “Estamos realizando
uma reverência justa a esta mulher,
exemplo de educadora, que deixou um
grande legado a esta escola e a
comunidade do Rodeio”, reconheceu
Marina.
A diretora contou que esta não

ESPECIALIDADES

Saúde realiza mutirões
de consultas e exames
Da Reportagem Local

U

ma ótima notícia para aqueles
que aguardam na fila para serem
atendidos pelo SUS, em
diversas especialidades médicas, é que a
prefeitura de Cáceres, através da
secretaria Municipal de Saúde vem
realizando mutirões de consultas e
exames, com encaminhamento de
pacientes a capital e ao Hospital
Regional.
De acordo com a secretária
Silvana Maria de Souza, somente em
dois mutirões de oftalmologia serão
atendidos 100 pacientes.
O primeiro aconteceu no
sábado, 14, onde foram encaminhados
ao Instituto Lions da Visão em Cuiabá,
50 pacientes para a realização de
consultas oftalmológicas.
O procedimento é fruto da
parceria firmada entre a Prefeitura
Municipal de Cáceres e o Instituto,
através de convênio que prevê além das
consultas oftalmológicas, cirurgia de
catarata, de calázio, de glaucoma, de
pterígio, entre outras.

realizações ainda em vida, comprova a
dignidade e a honra deste tributo. O
cineasta que vai dirigir o documentário
confidenciou que uma das motivações
para estar ali, oportunizando uma
oficina e dirigindo um documentário
com os autores do enredo, foi a
participação dos próprios alunos,
agentes desta história, pessoas de 12 a 14
anos, entrevistando uma senhora que há
71 anos ministrava aulas e começava sua
trajetória na educação, na escola que
leva o nome dela, Raquel Ramão da
Silva . “Isto é motivador”, enaltece
Peska.
O documentário será exibido
no dia 19 de outubro, mês de aniversário
da escola, em uma noite cultural. A data
do aniversário de fundação, que em
2019 completa 71 anos, é dia 29.

Ao Jornal Correio Cacerense, a
Coordenadora da Regulação, Ronilma
da Cunha Martins, explicou que os
pacientes oftalmológicos são
encaminhados ao Instituto Lions, após
primeira triagem realizada em Cáceres.
Conforme ela, também serão
encaminhados neste sábado, 21, mais 50
pacientes já agendados.
A coordenadora destacou ainda
que hoje o número de pacientes a serem
atendidos pelo convênio é pequeno, em
relação a anos anteriores, uma vez que
esses mutirões estão acontecendo
frequentemente, no intuito de zerar a
demanda.
Além da parceria com o
Instituto Lions da Visão, o SISREG III
abriu novas vagas e ainda nesse mês
serão encaminhados a Santa Casa de
Misericórdia em Cuiabá, pacientes para
realização de consultas nas
especialidades: Cirurgia Cabeça e
Pescoço Oncologia, Geral, Pediátrica,
Vascular (Adulto e Pediátrica),
Ginecologia Oncologia, Mastologia

Oncológica, Nefrologia Pediátrica, e
Consultas em Oncologia do Aparelho
Digestivo, Cirurgia- adulto, Cirurgia
Pediátrica, Clínica, Pediatria e
Radioterapia. E no Hospital Regional de
Cáceres consultas com Buco-Maxilo
Facial.
A coordenadora salientou que
está sendo realizado também o mutirão
de Mamografia em Cuiabá pelo
SISREG III, o que propiciará o
atendimento de 50 pacientes por
mutirão, além das vagas normais
liberadas durante a semana.
Como também tomografia,
ultrassonografia e densiometria óssea.
Enfatizando que todos os dias são
agendados 50 pacientes para a
realização de exames laboratoriais.
Segundo Ronilma, a central de
regulação enfrenta alguns problemas
como a abstenção dos pacientes, que
marcam, confirmam e não comparecem,
tirando assim a vaga de outros, bem
como não atualizam os dados cadastrais
quando trocam de endereço ou telefone,
se tornando impossível a localização do
paciente.

Foto: JCC

Replantio e doações abrem
programa alusivo à arvore
Assessoria c/ Redação

A

prefeitura de Cáceres através
dos funcionários da Secretaria
de Saneamento e Meio
Ambiente, realizam o 1 PIT STOP, em
comemoração ao dia da Arvore. A ação,
tem como objetivo a conscientização da
preservação desse bem tão valioso que é
o nosso Meio Ambiente.
O evento ocorrerá nas
imediações da Praça Barão do Rio
Branco, no centro da cidade juntamente
com os estudantes das escolas
municipais e servidores.
O dia da árvore é comemorado
no dia 21 de setembro, e terá início ás
8:00 da manhã na praça Barão do Rio
Branco, com a distribuição de 200
mudas frutíferas entre as diversas
espécies arbóreas existentes, incluem-se
várias plantas frutíferas, como é o caso
da mangueira, limoeiro, goiabeira,

abacateiro, pessegueiro e laranjeira.
Destacando a sua importância
em nossa vida o PITSTOP, visando
desenvolver o sentimento de identidade
e pertencimento por todos, abriu a
programação na manhã de ontem, na
Avenida Sete de Setembro, das 8h00 às
10h30, com replantío e manutenção dos
exemplares arbóreos, pelos alunos da
Escola Demétrio Costa Pereira.
Hoje das 13h30 às 16h30, no
Centro de Eventos Maria Sofhia Leite na
Sicmatur, acontecem palestras alusivas
ao Dia da Arvore com as escolas do
município no Centro de Eventos e
amanhã, 20, das 8h00 às 10h00, será a
vez do Pit Stop, na Praça Barão do Rio
Branco, destacando-se ser o evento, uma
parceria entre a Secretaria de Meio
Ambiente, Bichos do Pantanal, Empaer,
SEFAZ, e Escola União e Força.
Foto: JCC

Mudas foram replantadas por alunos na Avenida Sete de Setembro

Coordenadora da Regulação, Ronilma da Cunha Martins
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VOLTA AO LAR

Assaltante especializado em entrujar carros e motos roubados por droga na Bolívia, carimbou broncas no sul do país e está de volta em férias no pote

Bandido Aranha premiado
no sul é preso na fronteira
PJC-MT/SC c/ Redação

Foto: PJC-MT

A

Polícia Civil
cumpriu
mandado de contra Antônio
Carlos Moraes Aranha Neto,
32, conhecido por “ Netinho Aranha,”
atendendo despacho expedido pela
Justiça de Santa Catarina, deprecado a
comarca de Vila Bela da Santíssima
Trindade e o individuo que conta com
várias passagens policiais, já está em

cana. As investigações apontam que o
meliante está envolvidos com uma
facção criminosa, que atua fortemente
em roubos e furtos de veículos, que
são levados para a Bolívia e trocados
por drogas.
Um dos últimos crimes foi o
roubo de uma Ford Ranger, em
Comodoro, onde o veículo foi

localizado na Bolívia, em 28 de
agosto, ocasião que ele outro
comparsa, Farlei Lourdes de Jesus,
foram detidos e entregues pelas
autoridades bolivianas a Polícia
brasileira, que passou a apurar
levantar provas materiais dos crimes
praticados pelo suspeito.
Nas investigações, os

GRUPOS DE TRABALHO

Assistência Social foi tema
de conferencia em Indiavaí

Assessoria

O Conselho Municipal de Assistência
Social e a Secretaria Municipal de
Assistência e Desenvolvimento Social
realizaram no dia 13 de setembro a
VIII Conferência Municipal de
Assistência Social 2019 de Indiavaí.
A Conferência foi realizada
nas dependências do CCI - Centro de
Convivência do Idoso e debateu o
tema “Assistência Social: Direito do
povo, com financiamento público e
participação social” abordado pelo
palestrante, Rondenelly César
Marques de Arruda - Presidente do
Conselho Estadual de Assistência
Social. “É importante a participação
da sociedade de Indiavaí,
principalmente dos beneficiários da

Política de Assistência Social", disse.
O evento teve como objetivo
analisar e propor diretrizes para o
aperfeiçoamento do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) na
perspectiva da valorização dos
trabalhadores e da qualificação dos
serviços, programas, projetos e
benefícios. “Essa oportunidade
democrática para a população local é
de extrema importância, para que
todos se manifestem e se envolva no
processo de construção e reconstrução
da política para fortalecimento do
futuro e para as novas gerações que
necessitarem", afirmou o presidente
do Conselho Estadual de Assistência
Social.
Foto: Assessoria

Evento objetivou propor diretrizes para o aperfeiçoamento do SUAS

Durante a Conferência
Municipal de Assistência Social foram
feitos debates, através de grupos de
trabalho divididos em três eixos:
Financiamento do SUAS e os
impactos da PEC dos Gastos de Mato
Grosso, e Reforma da Previdência,
diante dos desafios para a
consolidação do SUAS; Proteção
Social no SUAS e a Judicialização dos
Serviços e Benefícios
Socioassistenciais; Democracia
Participativa e o Protagonismo do
Controle Social.
Para a presidente do
Conselho Municipal de Assistência
Social, Eluíde Soares Campos é
necessário tratar Assistência Social
como prioridade, acompanhando as
mudanças que afetam a vida dos
usuários do setor.
A Primeira-dama e secretária
de Assistência e Desenvolvimento
Social, Vilma Aparecida Quirino dos
Santos destacou a importância da
participação da comunidade nos
debates, bem como a relevância da
realização da Conferência. "A
Conferência aconteceu e foi de suma
importância para o município, que
será representando na Conferência
Estadual", afirmou.
O Vice-prefeito Marcos
Juciano e o Vereador Gilberto Braúno
enfatizaram e parabenizaram o
trabalho realizado pela equipe da
Secretaria de Assistência e
Desenvolvimento Social do
Município.

Antônio Carlos Moraes Aranha Neto, vulgo Netinho Aranha

policiais foram informados sobre o
mandado de prisão e efetuaram a
detenção do suspeito, que continua
sendo investigado pelos roubos
praticados na região, com
recrutamento de jovens para prática
dos crimes. Ele foi localizado em
frente a uma oficina mecânica, onde
realizava a manutenção de um veículo.
A editoria de polícia do
Correio Cacerense apurou que
Antônio Carlos Moraes Aranha Neto,
registra broncas antigas, como o furto
de uma motocicleta em Vila Bela no
dia 26 de fevereiro de 2008, quando
agiu na companhia de outros três
comparsas, entre eles, Walter Roca,
19, Adaildo Chuve, 22, o “Bug
Boy”,Valdir Gomes Machado, 25, o
“Mirim”.
Já naquela época, o bando de
Aranha atacava vítimas nos
municípios de Pontes e Lacerda, Nova
Lacerda e Vila Bela da Santíssima

Trindade. Numa fazenda na região de
Vila Bela, a quadrilha roubou duas
motocicletas e contrataram Adevair
Gaudêncio, 25, para levar as
motocicletas até a Bolívia.
Nove anos depois, em 28 de
outubro de 2017, Aranha e mais dois
cúmplices, dentre eles uma
adolescente isca, assaltaram uma casa
em Campo Novo do Parecis,
mantendo uma família em cativeiro
por quatro horas. A camioneta roubada
das vitimas, foi recuperada em uma
abordagem da Polícia Rodoviária
Federal em Pontes e Lacerda e o bando
foi pra cadeia, mas ficou pouco tempo
atras das grades.
Agora, o marginal está
novamente no pote com broncas no sul
do país, para onde deve ter se evadido
após a ultima saída da cadeia e deve
ficar boa temporada, sumariando
processos de Mato Grosso e Santa
Catarina.

RESERVA CABAÇAL

Vândalos teriam queimado
ponte em comunidade rural
Assessoria

U

ma ponte de madeira foi
incendiada na última segundafeira (16) em Reserva do
Cabaçal e o ato pode ser criminoso e há
suspeito, conforme comentários que
circulam pela cidade.
A ponte, que fica na
comunidade Sete de Setembro, tinha
cerca de 18 metros e estava em
condições de trafegabilidade.
Ainda não se sabe o que
causou o incêndio, mas suspeita-se
que tenha sido uma ação criminosa e
política, uma vez que a gestão pública
tem promovido diversas ações de
desenvolvimento do município. No
entanto, os criminosos ainda não
foram identificados.
A ponte totalmente destruída
pelo fogo fazia ligação entre as
comunidades Sete de Setembro, Trinta
lotes e Lajeado, por onde é realizado
parte do escoamento da produção do
município e transporte de alunos.
Ainda não foi estimado os

prejuízos causados pelo destruição da
ponte e nos próximos dias, o poder

público municipal, estará procedendo
a reposição para liberar o tráfego.
Foto: Reprodução

Ponte ficou intransitável ao ser parcialmente destruída pelo fogo
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SOB SUSPEITA

De acordo com Conselheiro Isaías Lopes da Cunha há a suspeita de terceirização de mão-de-obra em desrespeito ao princípio constitucional do concurso público

TCE determina a suspensão
de taxas cobradas por Oscip
Assessoria
Foto: Assessoria

ainda que, além dos R$ 5,1
milhões, a ISO Brasil também já
teria administrados recursos
municipais que ultrapassam R$
22,5 milhões do exercício de
2016 até agora. O conselheiro
interino também revelou a
existência de “fortes indícios” de
que a OSCIP seria ligada a
Adesco – uma outra organização
que atualmente sofre uma
fiscalização do TCE-MT.
Além de suspender os
pagamento da “taxa de
administração”, Isaías Lopes da
Cunha também orientou que as
prefeituras não realizem
prorrogações dos termos da

parceria até a decisão de mérito
da representação, que avaliem a
possibilidade de realização de um
processo seletivo simplificado
para a contratação de mão-deobra, determinou o envio de
informações contábeis e
financeiras ao TCE-MT, e a
instauração de uma “tomada de
contas” (um tipo de auditoria) nos
contratos com as prefeituras.
O conselheiro interino do
TCE-MT também encaminhou o
processo ao Ministério Público
Estadual (MP-MT) e à Delegacia
Especializada em Crimes
Fazendários e Contra a
Administração Pública (Defaz).

VALE QUASE TUDO

Conselheiro interino do TCE/MT Isaías Lopes da Cunha

O

conselheiro interino do
Tribunal de Contas do
Estado (TCE-MT), Isaias
Lopes da Cunha, determinou a
suspensão do pagamento da
chamada “taxa de administração”
– valor cobrado pela organização
da sociedade civil de interesse
público (OSCIP) ISO Brasil de
Mirassol D'Oeste, São José dos
Quatro Marcos e mais três
prefeituras de Mato Grosso, por

serviços de natureza
administrativa aos órgãos
públicos, e que desde o exercício
do ano de 2016 até agora já
ultrapassou R$ 5,1 milhões.
A determinação do
conselheiro interino que
suspendeu os pagamentos foi
publicada na terça-feira (17). De
acordo com Isaias Lopes da
Cunha há a suspeita de
terceirização de mão-de-obra

“em desrespeito ao princípio
constitucional do concurso
público”. A ISO Brasil presta
serviços a cinco prefeituras de
cidades no Estado – Além das
duas cidades da região oeste, a
cidade de Nova Ubiratã, Ribeirão
Cascalheira e Jangada
completam a lista.
A representação de
natureza interna que apura as
supostas irregularidades aponta

Selma Arruda tenta, mas recua
de emenda para evitar cassação
A.E. c/ Redação

N

a mira do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE),
que poderá confirmar a
sua cassação por caixa dois e
abuso de poder econômico, a
senadora Selma Arruda (PSL)
tentou apresentar uma emenda
parlamentar para beneficiá-la e
assim evitar a sua possível
cassação.
Porém, a senadora teria
recuado após repercussão
negativa da proposta. De acordo
com a emenda apresentada na
segunda-feira (16), Selma Arruda
solicitou a alteração do artigo 6
do projeto de Lei 5029, que
modificou regras aplicadas às
eleições. “Art. 6º As alterações
promovidas nesta Lei aplicam-se
a todos os processos de prestação
de contas dos partidos e
candidatos que não tenham
transitado em julgado em todas as
instâncias.”, dizia trecho da
emenda assinada pela senadora
por Mato Grosso.
Na justificativa, Selma
Arruda argumentou que o
objetivo era "permitir que as
modificações previstas no
presente Projeto de Lei possam
abarcar também as prestações de

contas dos candidatos que ainda
não tenham transitado em julgado
em todas as instâncias".
No entanto, após a
imprensa nacional repercutir a
emenda, a senadora decidiu
retirar a emenda de pauta. No fim,
o PL acabou sendo derrubado
pelo Senado na terça-feira (17).
Por meio de nota, Selma Arruda
disse retirou a proposta porque
"poderia gerar divergências em
sua interpretação, se seria de
mérito ou de redação".
Selma Arruda foi cassada
por 7 votos a zero em 10 de abril
por prática de caixa e e abuso de
poder econômico, além de
propaganda extemporânea
durante a pré-campanha ao
contratar com uma empresa de
publicidade com valores acima
de sua capacidade financeira.
Em sua defesa, Selma
Arruda diz que os recursos
utilizados seriam de um
empréstimo de R$ 1,5 milhão que
teria feito junto ao seu suplente,
Gilberto Possamai (PSL), que
teria depositado em sua conta
pessoal ainda em abril de 2018, e,
portanto, não seria doação de
campanha nem caixa dois.
Foto: Arquivo

Senadora Selma Arruda faz seu juris sperniandis para salvar cargo
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Após estas operações, restarão 54 municípios, muitos dos quais, estão situados em locais de difícil acesso”, ressaltou o diretor geral do TRE, Mauro Sérgio Diogo

TRE/MT vai iniciar revisão
biométrica em nossa região
TRE/MT c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Os eleitores deverão comparecer para atualizar o cadastro eleitoral e coletar as digitais

A

Justiça Eleitoral aprovou
calendário para início da
revisão do eleitorado com

coleta de dados biométricos em
Atualmente a revisão já
mais 14 municípios de Mato acontece em 13 municípios. Dos
Grosso.
2.122.647 eleitores mato-

grossenses, 1.676.024 estão
biometricamente cadastrados, o
que corresponde ao percentual de
78,95%.
Em nossa região,
conforme calendário. Glória
D'Oeste, de 25/9/2019 a
11/10/2019; Lambari D'Oeste, de
3 / 1 0 / 2 0 1 9 a 2 9 / 11 / 2 0 1 9 ;
Figueirópolis D'Oeste, de
9/10/2019 a 22/11/2019 e
Curvelândia, de 17/10/2019 a
29/11/2019.
O calendário que
contempla os municípios está
previsto na Resolução nº
2357/2019 aprovada pelo Pleno
do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso na sessão plenária
do dia 17 de setembro.
Os eleitores desses
municípios deverão,
obrigatoriamente, comparecer
aos postos de atendimento
instalados em seus municípios
para atualizar o cadastro eleitoral
e coletar as digitais.
Quem não comparecer
terá o título eleitoral cancelado e
ficará impedido de obter a
certidão de quitação eleitoral.

Esse documento é necessário
para o exercício de diversos
direitos civis.
“Quando concluirmos
esses e outros 10 municípios,
integrados ao pacote, teremos
realizado a revisão em 87
municípios do Estado. Os
principais colégios eleitorais de
Mato Grosso já foram
contemplados, entre eles, Cuiabá
e Várzea Grande. Vamos
continuar avançando, pois há
muito a ser feito. Restarão 54
municípios, muitos dos quais,
estão situados em locais de difícil
acesso”, ressaltou o diretor geral
do TRE, Mauro Sérgio Diogo.
Para reforçar o
cadastramento biométrico em
todo o Estado, 10 munícipios
estão coletando a biometria de
seus eleitores, mas em caráter
ordinário, ou seja, sem cunho
obrigatório de comparecimento.
São eles: Alto Paraguai,
Aripuanã, Brasnorte, Comodoro,
Juara, Juína, Paranatinga,
Querência, São Félix do Araguaia
e Vila Bela da Santíssima
Trindade.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Benedito Sebastião Espinoza da Assunção - CTPS 000.517 - série
00026 - MT
Esgotados nossos recursos de localização, tendo em vista que foi enviado
diversos telegramas no endereço que Vossa Senhoria informou no ato da
admissão, mas que, não foi possível efetuar a entrega, portanto, Vossa
Senhoria, encontrar-se em local não sabido, convocamos o Sr. Benedito
Sebastião Espinoza da Assunção, portador da CTPS 000.517 - série
00026-MT, a comparecer no Departamento Administração Pessoal, a fim
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 10/08/2019, dentro do
prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Cáceres, 10 de Setembro de 2019.
Pró-Saude
Hospital São Luiz.
Praça Major João Carlos, s/nº Centro.
Caceres - MT

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
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PAU-RODADO

A expectativa é que o novo contratado já entre em campo na próxima rodada quando o Luverdense enfrentará o Cuiabá, no final de semana, adiada pela FMF

Luverdense bate o martelo
com meia sub-20 do Mengo
O
S.N c/ Redação

Foto: MovMent Football

meia (volante)
Gabriel Henrique
Pierini, de 19 anos, é a
nova contratação do
Luverdense para seguir na
Copa Mato Grosso.
O nome do jogador foi
regularizado no Boletim
Informativo Diário da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e oficialmente
pertence ao Verdão do Norte. O
meia estava no Clube de
Regatas do Flamengo pelo
Sub-20.
A expectativa é que o
novo contratado já entre em
campo na próxima rodada

quando o Luverdense
enfrentará o Cuiabá. já que o
diretor de Competições da
Federação Mato-grossense de
Futebol (FMF), Diogo
Carvalho, disse que a Copa
Mato Grosso deve ser
retomada.
O torneio, que dará ao
campeão a terceira vaga de
Mato Grosso na Copa do Brasil
de 2020, está paralisado em
função do calor no Estado e da
baixa umidade do ar no Estado.
A sexta rodada da
primeira fase da competição,
estava marcada para o último
final de semana, mas foi adiada

até que o tempo melhore, desde
que tenha uma considerável
umidade de ar.
Segundo Diogo, estes
confrontos devem ser
disputados no próximo fim de
semanas, dias 21 e 22. Líder, o
Luverdense vai encarar o vicelíder Cuiabá, o Operário
Futebol Clube enfrentará o
Dom Bosco, jogo marcado
para o CT do Brasil Central.
Eliminado, o Sinop Futebol
Clube medirá forças com o
União de Rondonópolis,
terceiro colocado com nove
pontos.
Por sua vez, o Mixto,

REPOSIÇÕES

Mixto repatria atacante
e contrata lateral direito
O.E c/ Redação

A

pós a saída do seu
principal jogador e
artilheiro da equipe
para o futebol do Oriente
Médio, Cleberson Tiarinha, a
diretoria do Mixto buscou dois
reforços para o elenco na reta
final da fase de grupo da Copa
FMF 2019.
O atacante Alan Junior,

que foi campeão com o
Alvinegro da competição no
ano passado e disputou o
Campeonato Mato-grossense e
Copa do Brasil deste ano, está
de volta ao Tigre, para suprir a
ausência de Tiarinha. Porém, o
atacante Daniel Passira, que
veio do futebol pernambucano,
também não faz mais parte do
Foto: Junior Martins

Atacante Alan Junior foi campeão com o Alvinegro em 2018
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elenco.
Outro jogador
contratado reforça os dois
setores, defensivo e ofensivo.
Trata-se do lateral-direito Luã
Niger, de 20 anos, revelado no
São Raimundo e tricampeão
roraimense consecutivo.
Recentemente, ele fez dois
gols pelo time do nortão do
Brasil na disputa da Série D do
Campeonato Brasileiro.
Ele chega para jogar
como atacante de beirada, já
que a lateral está servida com
Lazaro, vice-campeão estadual
pelo CEOV. Luã Niger
também se destaca nas bolas
paradas.
No momento, o Mixto
está no G4 da Copa FMF, com
oito pontos e quatro jogos, pois
tem um jogo atrasado contra o
Cuiabá.
O Alvinegro volta a
campo no próximo domingo
(22), às 18 horas, contra a
Araguaia, na Arena Pantanal.

Gabriel Henrique Pierini, é a nova contratação do Luverdense

hoje quarto colocado com oito
pontos ganhos, jogará contra o
Araguaia, que tem quatro
pontos e não depende mais de
suas próprias forças para
assegurar uma das quatro
vagas à fase semifinal. Os
jogos pendentes, Luverdense e

Dom Bosco e Cuiabá e Mixto
tendem a ser disputados no
próximo dia 25.
A última rodada da
primeira fase provavelmente
será disputada nos dias 28 e 29
de setembro, sábado e
domingo, respectivamente.
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********************
By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia de concretização de
planos e projetos
relacionados ao aumento de seu dinheiro.
O dia traz a promessa de estabilidade. O
momento é ótimo para envolver-se em um
novo investimento.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia de concretização de
acordos e negociações
envolvendo dinheiro. Uma parceria
financeira pode ser negociada e firmada.
O dia é ótimo para um novo investimento.

Alua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Saturno
e Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia como você gosta: de
estabilidade e possibilidade
de conforto emocional e físico. O momento
pode estar relacionado com a concretização
de um projeto pessoal, que pode envolver
seu amor.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia em que você vai
sentir conforto e
estabilidade. Os relacionamentos,
pessoais e profissionais, ganham força e
um bom acordo pode ser feito. Um
namoro dá um passo à frente.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
M a r t e e m Vi rg e m
indicando um dia de
interiorização e reflexão.
Novas possibilidades surgem e você
precisa pensar nos próximos passos. O
dia é ótimo para o planejamento de um
novo projeto.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia de concretização de
planos e projetos de trabalho. O dia é
ótimo para apresentar ou começar um
novo projeto. Se estiver desempregado,
hoje pode ser um dia bastante positivo.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
M a r t e e m Vi rg e m
indicando um dia em que os
contatos comerciais começam a
concretizar-se. O momento pode estar
relacionado com o início de um novo
projeto em equipe. Vida social ganha
movimento.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
M a r t e e m Vi rg e m
indicando um dia em que
você sente uma forte estabilidade
emocional e segurança. O momento
pode estar relacionado com a chegada de
um novo amor. Dia ótimo para estar com
os filhos.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia de concretização de
planos e projetos
relacionados à sua carreira, que pdoe dar
um passo à frente ainda hoje. O momento
é ótimo para pedir uma promoção ou
aumento.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. O dia é ótimo para
organizar sua casa: armários, gavetas,
escritório. Um negócio imobiliário pode
ser firmado.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
Marte em Virgem indicando
um dia em que você pode
estabelecer metas e
objetivos futuros. Um projeto de médio
prazo começa a mostrar firmeza. Uma
viagem internacional pode ser realizada
nos próximos dias.

Alua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio e
M a r t e e m Vi rg e m
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. A comunicação
melhora e traz a possibilidade de bons
acordos e negociações. Dia ótimo para
reuniões de negócios.

Elegante e lindíssima Gessica Simoncele oficializou união com Igor de Souza em cerimônia preparada com
muito carinho para o grande dia. Na presença de familiares, amigos e padrinhos selaram o amor.
Felicidades ao casal.

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

Aniversariante do dia Marisa Klein Dias
que recebe o carinho especial do esposo
Claudio, filhos e rol de amigos. Essa
coluna deseja um ano de vitórias e muita
saúde. Um brinde a você...Tim tim!

Marcando golaço no placar da vida o advogado Fransergio
Rojas a quem enviamos grande abraço. Salute!

Empreendedora de visão, Beatriz Tavares
inaugura hoje o novo espaço da Casa
Marquesa com inovações agregando valores
ao seu negócio. Na oportunidade recebe os
clientes e amigos no fim da tarde com um
coquetel. Sucessos!!!

