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RODA DENTEADA
Premiação pelo 2º ano, traduz, a doação contribuição per-capita em programas extensão em percentual do quadro associativo e expansão de novos Rotarys

Distrito 4440 recebe troféus
«Paulo Viriato» em Fortaleza
Foto: Divulgação

I
ntegrantes do Rotary Club de Cáceres estiveram no paço
municipal local, para apresentar ao prefeito Francis Maris Cruz, à viceprefeita Eliene Liberato e secretários municipais, dois troféus, prêmios
Paulo Viriato, que a instituição recebeu no 41º Instituto Rotary do Brasil,
realizado na semana passada em Fortaleza, no Ceará, com mais de 1.500
rotarianos de 15 países. Página 03

POPULAÇÃO

Cáceres pode ter aumento
de repasse do FPM diz IBGE
Foto: JCC

Troféus refletem o trabalho sério do distrito 4440 em MT
Com aumento da população, reajuste dos recursos é fundamental

FOGO VIVO

Um estudo realizado pela Confederação Nacional dos Municípios
revelou que apenas nove municípios mato-grossenses devem sofrer
alterações no índice de participação do FPM para o exercício de 2019 e sete
municípios devem ser beneficiados com aumento no índice, sendo que
Cáceres deve subir de 2,8 para 3,0. Um dos dados utilizados pelo TCU para
o cálculo do índice do Fundo de Participação dos Municípios. Página 04

Incêndios têm castigado
áreas rurais de Cáceres
Foto: Ilustrativa

Focos de incêndio vem
consumindo as pastagens de
Cáceres a cerca de cinco dias, e o
Corpo de Bombeiros constatou
no final de semana que o fogo
havia chegado às fazendas e sítios
das margens da BR 174, somente
sendo debelado e controlado com
o uso de trator com jato de água.
O incêndio que atingiu as
proximidades da BR 070 e BR
174, deverá ser investigado, se
acidental ou provocado.

FORA DE SERVIÇO

Celular suspeito derruba
presidente de legislativo
Foto: Arquivo

Página 03
Vitimas se viraram com peões controlando o fogo

EX-MORADOR DE CÁCERES

Adolescente foi executado com
três balaços em antro de drogas

Renuncia de Zé do Gezo, foi para evitar mais complicações

Foto: Reprodução

O adolescente Josué Leite dos
Santos Silva, 17, que residia em Cáceres no
Bairro Jardim Marajoara e se mudara
recentemente para Lucas do Rio Verde, foi
assassinado na noite de anteontem naquela
cidade do médio norte de MT, ao ser
atingido por disparos de arma de fogo por
volta de 22:20 na Rua Sarandi, em uma
região bastante freqüentada por usuários e
traficantes de entorpecente.

O vereador José Vicente de Carvalho (PP), Zé do Geso, apresentou
anteontem, (10) o pedido de renúncia ao cargo de Presidente da Câmara
Municipal de Araputanga de modo irrevogável e irretratável. Acusado à
polícia, o vereador admitiu ter comprado o aparelho celular pelo valor de
R$ 600,00 de uma pessoa identificada por Juraci vulgo "Gordo". O crime,
receptação, registrado c/f BO nº 2018.241540. Página 05

Página 03
Adolescente Josué foi baleado nas costas, perna e testa
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Refazendo as Contas
Há menos de um mês, o eleitor nem
tanto por um desejo de cumprir aquilo que
seria um dever cívico, mas por obrigação
legal, deve comparecer à secção de sua zona
eleitoral, (o nome é bem sugestivo com a
maioria dos candidatos), sob pena de uma
série de sanções.
Na tal chamada cabine
indevassável, escolherá seus representantes
na assembléia legislativa de seu estado, na
câmara federal, senado da república e
governos estadual e federal.
A maioria dos eleitores vota errado,
assim não fosse este país não estaria nessa
zona que pouco ou quase nada tem de
eleitoral, mesmo porque nenhum corrupto
detentor de mandato eletivo, chegou lá
sozinho. Para este atalho providencial, teve
o aval do eleitor inconsciente, aquele que se
vende por uma cesta básica e ajuda a lascar o
país.
Em quatro segundos, ele com sua
ação maléfica, vendida, arrasa a nação
durante quatro anos, inclusive figurando no
rol das vitimas de seu ato. Mas a gente não
está aqui pra sermão em ninguém, pois seria
perder tempo, o lobo perde o pelo, mas não
perde o vício, as compras de votos
dissimuladas ou não estão aí
escancaradamente e vão continuar nestas e
nas próximas eleições.
Hoje a gente vai tentar entender uma
conta que não bate, ou será que bate? Veja, o
ano tem 12 meses e 4 anos, 48 meses; Com
base no artigo 28, § 2º da Constituição
Federal, os subsídios de um governador
devem ser determinados por lei de iniciativa
da Assembléia Legislativa, desde que
respeitando algumas regras, mas mesmo
assim, não pode ultrapassar R$ 32 mil/mês,
o salário de ministros do STF.
Pois bem, 48 meses X R$ 32 mil,
chegam a algo em torno de R$ 1.530 mil,
pouco mais de um milhão e meio de reais,
correto? Acontece que tem candidato aqui
mesmo em Mato Grosso que já gastou mais
de R$ 2 milhões e ainda tem quase um mês

JUIZ LEIGO
A juíza Henriqueta Fernanda Chaves Alencar
Ferreira Lima, do Juizado Especial Cível e
Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste,
tornou pública a relação definitiva dos
candidatos habilitados a participar do teste
seletivo de credenciamento, na forma cadastro
de reserva, para Juiz Leigo do Juizado Especial
Cível e Criminal da comarca. O teste seletivo
ocorrerá dia 16 de setembro, com início às 8h00
no Colégio Estadual Padre Tiago, Rua
Professor Odélio Barbosa da Silva, nº 620,
devendo o candidato comparecer com
antecedência mínima de uma hora, munido do
comprovante de inscrição, documento de
identidade com foto e de caneta esferográfica de
tinta azul ou preta.
BANCO DOS RÉUS
A comarca de Cuiabá realizará 18 sessões do
Tribunal do Júri em setembro, presididas pela
juíza Monica Catarina Perri Siqueira, titular da
1ª Vara Criminal da capital. Todos os
julgamentos por crimes dolosos contra a vida
serão no período vespertino. Destes 14 são pela
defensoria pública do estado, um pelo Unijuris
do Pantanal (Unic) e apenas 3 por defensores
particulares. Os cartórios já realizam atividades
afins da advocacia, como, inventários,
separações e divórcios, execuções, usucapião,
etc. E a gente chega aquela conclusão de que ser
advogado, pagar anuidade de OAB, aluguel de
escritório, secretária e demais despesas, não
está compensando no reino tupiniquim.
DEMAGOGIA PLENA
Tem um candidato presidenciável que resolveu
entrar em jejum em nome da vitória para a
nação. O comunicado foi feito por meio do
Facebook, do Twitter e do Instagram dele na
última sexta-feira, feriadão de 7 de setembro, e
já movimenta as redes sociais. Diz o bagual que
vai ficar de oração e jejum durante 21 dias por
entender que só Deus pode dar Vitória para a
nação. Só por esta blasfêmia, ele já merece
castigo dos eleitores, pois jamais se deve
misturar um Deus Pai Criador com a política,
ainda mais esta sujeira que contamina o patropi.
São estes tipos de demagogia que levam muitos
políticos a derrota, exemplo de um que andava
abraçando imagem de N. Sra. Aparecida e
nunca mais se arriscou a sair mesmo de
vereador, Caiu Serra abaixo no ostracismo
cavado por ele mesmo.
FOOOGO, SHOMANO!
Caiu a casa literalmente, com o incêndio do
museu no Rio e como cachorro mordido de
cobra tem medo de lingüiça, o Corpo de
Bombeiros de Mato Grosso,sede de Cuiabá,
conforme o xerife dos vermelhinhos Tenente
Felipe Silva, já notificou os 12 museus da
capital sobre a falta de alvará de segurança. Os
responsáveis devem se virar nos 30, atrás do tal
documento emitido pelos bombeiros, que serve
como garantia de que o imóvel tem condições
de funcionar sem risco iminente de pegar fogo
e, em caso de incêndio, que a corporação tenha
condições para trabalhar no combate às chamas.
CULTURA DA PAZ
Justiça em busca de uma cultura de paz, este é o
tema de um evento que acontecerá de hoje a
sexta-feira, 12 a 14, no plenário do Tribunal do
Júri em Cáceres. O evento é promovido pela
Unemat, Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania, 1ª Vara Cível e conta
com apoio da OAB. As discussões visam
apresentar as ações do pacto universitário pela
promoção do respeito a diversidade, da cultura
da paz e dos direitos humanos.
SEM REELEIÇÃO
Quatro semanas para a eleição, os deputados
estaduais decidiram suspender as sessões na
Assembléia Legislativa para prioridade as
campanhas de reeleição, com retomada da
agenda após 7 de outubro, ressaltando-seque
dezenove dos 24 parlamentares disputam mais
quatro de mandatos. E a gente conclui, que se
eles são pagos pelo povo para trabalhar e se
ausentam do trabalho, não devem ser reeleitos,
certo?

de campanha! Errado? Necas, no pleito
eleitoral deste ano, a legislação permite que
os candidatos ao Payaguás, gastem até R$
5,6 milhões no primeiro turno e R$ 2,8
milhões no segundo.
Veja o leitor, a própria lei chega a
quadruplicar a possibilidade de gasto,
considerando-se o custo benefício, ou
estamos diante de altruístas que pagam para
servir ao povo? Ou eles não gastam do
bolso? Do fundo partidário, a gente já sabe
que é dinheiro nosso, pois vem do tal erário,
nome bonito pra designar cofres públicos,
bereré do povão, via impostos.
A grande verdade amigos, é que o
holerite de um político com mandato é algo
apenas simbólico, a crise é grave, mas todos
querem uma teta pra mamar e o resto que se
exploda, em quatro anos de mandato, pela
matemática, pagando prá trabalhar, ele
triplica seu império e pra mantê-lo, volta a
caça dos coitadinhos em busca de reeleição,

comprando consciências frágeis com
migalhas.
Tem candidato que só conhece
Cáceres no mapa e já vimos santinhos dele
espalhados na cidade e a gente questiona
finalmente já com asco de tamanhas
patifarias, será que não temos candidatos
aqui, que a gente possa cobrá-los nas
omissões?
Se a maioria dos políticos não
presta, compete a gente peneirá-los entre os
nossos, arriscar nos confiáveis e ignorar os
malditos pára-quedistas, que vão cacarejar
em seus terreiros, assim, a gente pode até
não consertar o sistema podre, mas salva o
cociente e o consciente.
Antes da tacada, amigo, faça e
refaça as contas, cabra gastou mais do que
vai ganhar, desconfie, como patrão deles,
cabe a nós, fiscalizar, jogando seu currículo
no lixo, porque empregado falso, não deve
ser admitido via voto, Bom Dia!

O Mestre Semeador
O Dia Mundial do Agrônomo é
comemorado em 13 de setembro. Esta data
homenageia todos os profissionais que atuam
direta ou indiretamente no setor
agropecuário, da agricultura ou da
agronomia. A garantia da saúde dos humanos
e dos animais é uma das conseqüências do
trabalho dos agrônomos. Internacionalmente
considera-se o dia 13 de setembro como o Dia
Mundial do Agrônomo.
O Engenheiro Agrônomo é o
profissional com formação eclética, capaz de
gerar e aplicar conhecimentos científicos e
técnicas agronômicas, adequadas a uma
agricultura racional e integrada à produção
vegetal e animal; tendo uma sólida formação
humanística, desenvolvendo consciência
social, econômica, cultural e crítica das
atividades pertinentes ao seu campo
profissional, orientando a comunidade onde
está inserido e contribuindo para a melhoria
da qualidade de vida do homem.
O Engenheiro Agrônomo deve ter
uma formação generalista, com sólido
embasamento nas áreas fundamentais do
conhecimento científico e técnico
relacionado às ciências agrárias e do

ambiente, sendo capaz de gerar e difundir
conhecimentos científicos e técnicas
agronômicas adequadas à promover o
desenvolvimento do setor agropecuário
brasileiro através de uma atuação crítica e
criativa na identificação e resolução de
problemas de ordem humana, produtiva,
científica e tecnológica, postando-se dentro
das atribuições que a legislação profissional
lhe confere de forma ética, observando
aspectos culturais, políticos, sociais,
ambientais e econômicos, proporcionando
um desenvolvimento sustentável e
contribuindo para a melhoria da sociedade.
O constante crescimento do
agronegócio na economia brasileira,
responsável pelo aumento das exportações e
dos empregos no Brasil, tem valorizado e
muito o trabalho do agrônomo. Perfil
Profissional de Agrônomo Existem diversos
cursos técnicos para aqueles que desejem se
tornar agrônomos, sendo que uma das
formações mais completas é a de Engenheiro
Agrônomo, que estuda técnicas de
agronomia, porém voltadas mais para uma
visão de física e matemática, desenvolvendo
técnicas de planejamento e parte mecânica,
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porém também existe a formação focada em
agronomia, onde o profissional terá uma
formação mais voltada para a área biológica e
química, podendo atuar de forma mais focada
nos aspectos biológicos da terra.
A diferença entre agronomia e
agropecuária é que enquanto a agronomia
trabalha mais voltada ao plantio e ao estudo
das técnicas para preparação de solo para o
plantio, que pode ser de frutas, verduras e
outros tipos de plantação, dentro da
agricultura, a agropecuária envolve a
preparação da terra para a criação de animais,
como o gado.
Ser agrônomo é mais que ciência e
técnica, acima de tudo, é amor a terra.
Homenageamos, hoje, todos aqueles que
dedicam a vida à produção agrícola. Que eles
possam, a cada vez que plantarem sonhos,
colher realizações. É plantando o cuidado
com a terra que você faz crescer o futuro do
planeta.
Parabéns pelo seu dia, mui digno
profissional da terra, são os votos desta
editoria e família Correio cacerense pela sua
importante efeméride hoje comemorada,
conforma registro no calendário. (Editoria).
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PRÊMIO NACIONAL

Troféus outorgados ao Distrito pela segunda vez, traduzem em critérios, o trabalho desenvolvido pela instituição seja em extensão, doação e expansão

Distrito 4440 é contemplado
com troféus no Rotary-Brasil
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

(Maior crescimento em número
de novos Rotary clubs.
“Há no Brasil três títulos
Paulo Viriato, dois deles, Mato
Grosso conseguiu trazer e, hoje,
está em Cáceres, os quais
apresentamos ao companheiro
Francis, mostrando as grandezas
do Rotary, que eleva as belezas de
Cáceres e o nome do município
no cenário nacional”, destacou o
rotariano.
O prefeito Francis que

também é rotariano, agradeceu a
visita do grupo e disse se sentir
honrado, em nome de Cáceres,
com o trabalho do Rotary.
“Parabéns aos rotarianos pela
dedicação no trabalho que faz e
na parceria que mantém com o
município, no sentido de
valorizar o atendimento social.
Parabéns pela conquista e pela
merecida premiação que muito
orgulha Cáceres”, parabenizou
Francis.

BOCÃO DE DROGAS

Ex-morador de Cáceres foi
executado a tiros em Lucas
Da Redação

O

adolescente Josué Leite
dos Santos Silva, 17, que
residia em Cáceres no
Bairro Jardim Marajoara e se
mudara recentemente para Lucas
do Rio Verde, foi assassinado na
noite de anteontem naquela
cidade do médio norte de MT, ao
ser atingido por disparos de arma
de fogo por volta de 22:20 na Rua
Sarandi, em uma região bastante
freqüentada por usuários e
traficantes de entorpecente. O
rapaz foi atingido por três
disparos que o acertaram na testa,
na perna e nas costas.
Moradores da região
contaram apenas que ouviram
disparos de arma de fogo e ao
saírem para a rua encontraram o
rapaz caído. O corpo de
bombeiros chegou a ser acionado,

Rotariano Francis elogia trabalho social e troféus de amigos

I

ntegrantes do Rotary Club de
Cáceres estiveram no paço
municipal de Cáceres na
última segunda-feira (10), para
apresentar ao prefeito Francis
Maris Cruz, à vice-prefeita Eliene
Liberato e secretários municipais,
dois troféus, prêmios Paulo
Viriato, que a instituição em
Cáceres recebeu no 41º Instituto

Rotary do Brasil, realizado na
semana passada em Fortaleza, no
Ceará, com mais de 1.500
rotarianos de 15 países.
Falando em nome do
grupo de rotarianos, o empresário
Washington Calado Barbosa,
Presidente da Comissão de
Expansão do Distrito 4440,
informou que os troféus fizeram

jus ao trabalho dos clubes do
distrito. Calado salientou que os
troféus recebidos são frutos do
resultado de três critérios
estabelecidos em 1990: Doação
(Maior contribuição anual percapita ao fundo anual de
programas), Extensão (Maior
crescimento percentual do
quadro associativo) e Expansão

FOCOS DE INCÊNDIO

Fogo suspeito castiga áreas
da zona rural em Cáceres

Bombeiros c/ Redação

F

ocos de incêndio
segundo sitiantes de
C á c e r e s , v e m
consumindo as pastagens a cerca
de cinco dias, e acionado, o Corpo
de Bombeiros constatou no final
de semana que o fogo havia
chegado às fazendas e sítios das
margens da BR 174, somente
sendo debelado e controlado com
o uso de trator com jato de água.
Conforme o dono de uma
das propriedades atingidas pelo
incêndio, uma guarnição do
Corpo de Bombeiros chegou ao

local, porém o fogo já havia sido
combatido pelos peões da
fazenda.
O incêndio que atingiu as
proximidades da BR 070 e BR
174, destruindo as pastagens das
fazendas, além da vegetação da
área as margens do Rio Paraguai,
deverá ser investigado, se
acidental ou provocado por
terceiros.
Ainda sem informações
sobre como as chamas teriam
sido provocadas, a equipe dos
bombeiros suspeita de ação
Foto: JCC

humana, devido as características
do local, nas margens da estrada.
De acordo com Corpo de
Bombeiros, o incêndio foi
cessado na região das
propriedades rurais, porém
existem ainda focos na região que
margeia o Rio Paraguai. As
orientações são para que caso
haja novas incidências, contatar
via 193 que os bombeiros vão até
o local. todavia nesses meses de
seca há uma maior incidência de
focos de incêndio, e devido a
essas situações pode ocorrer
atrasos, pois a guarnição pode
estar atendendo outras
ocorrências.

porém ao chegar no local,
constatou que o jovem já estava
morto.
A Polícia Militar isolou a
área até a chegada da Politec, de
Sorriso, que fez o levantamento e
liberou o corpo para o IML. A
polícia está encontrando muitas
dificuldades para esclarecer o
caso, aja vista que não há
nenhuma testemunha ocular.
Conforme boletim de
ocorrência, de n 2018-284897
registrado na delegacia de policia
civil da cidade de Lucas, Josué,
foi baleado três vezes, um tiro nas
costas, um na perna e outro na
testa.
No bolso do morto, os
policiais encontraram R$ 10,00 e
em sua cintura havia um frasco de
anti-transpirante.
Foto: Reprodução

Josué havia se mudado de Cáceres para Lucas, onde foi morto

Alta temperatura é propicia para propagação de sinistros
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FESTÃO FLUVIAL

Serão quatro dias de muita festa, descontração, pagode axé, sertanejo, integração familiar e prêmios para as equipes participantes do mega festival de Esperidião

Porto agiliza preparativos do
20º Festival de Praia e Pesca

Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

A

Prefeitura Municipal de
Porto Esperidião
intensifica suas ações de
reformas e restauração do Parque
de Turismo, Esportes e Lazer
“Beto de Oliveira”, para o
tradicional Festival de Pesca e
Praia (FPP), que vai acontecer de
27 a 30 do mês setembro.
O evento chega á sua 20ª
edição e a organização geral do
evento contará com a
participação de todas as
Secretarias e Coordenadorias do
município, bem como uma
Comissão composta por
Servidores do Executivo e do
Legislativo.
O Prefeito Municipal Sr.
Martins Dias de Oliveira convoca
a todos colaboradores da
prefeitura, “enfatizando a
importância da participação e
empenho de todos os servidores
municipais no evento, desde o seu
primeiro dia até a finalização dos
trabalhos”.
A programação inclui
Pesca Embarcada, Pesca Mirim,
Shows Nacionais, Shows
Regional e Show Baile todas as
noites, Apresentação e Mostra

competidores de diversas partes

do Brasil e do mundo.

REPASSES DE VERBAS

Estimativa populacional deve
aumentar FPM para Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Associação Matogrossense dos
Municípios – AMM, está
alertando os gestores municipais
para o prazo de contestação da
estimativa populacional 2018,
divulgada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) no dia 29 de
agosto. Os dados devem ser
enviados formalmente para o
instituto até o dia 17 de setembro.
Conforme ressaltou o
presidente da Associação,
Neurilan Fraga, a estimativa
populacional é um dos dados
utilizados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU) para o
cálculo do índice do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM).
Um estudo realizado pela
Confederação Nacional dos
Municípios (CNM) revelou que
apenas nove municípios matogrossenses devem sofrer
alterações no índice de
participação do FPM para o
exercício de 2019. Santo Antônio
de Leverger deve sofrer redução
do índice, que passará de 1,2 para
1,0. Outros sete municípios

Festa reúne milhares de pessoas nas águas do Jauru

Cultural, Parque de Diversões,
Praça de Alimentação, e outros.
Na grade de shows
nacionais, Yure e Gustavo, dia 27,
Breno reis e Marco Viola dia 28,
na mesma noite, Mariana
Fagundes, dia 29, Israel Novaes e
Chiclete com Banana e fechando
com chave de ouro o evento dia
30 de setembro, o Grupo Pagodão

Sá.
O 20º FPP terá início no
próximo dia 27, com um
belíssimo desfile para a escolha
da Garota Festival edição 2018, e
logo após, Show baile para os
espectadores.
O evento promete
mobilizar milhares de pessoas do
município e região, turistas e

MESTRADO E DOUTORADO

Unemat oferta 34 vagas para pós
graduação em estudos literários

devem ser beneficiados com
aumento no índice, sendo que
Cáceres deve subir de 2,8 para
3,0; Alta Floresta de 2,0 para 2,2;
Pontes e Lacerda, de 0,8 para 1,0;
Pedra Preta, Querência e Rosário
Oeste de 1,0 para 1,2; Feliz Natal
irá de 0,8 para 1,0 e Carlinda
subirá de 0,6 para 0,8.
Ainda de acordo com a
Confederação, 14 municípios
mato-grossenses estarão
próximos da faixa de até 500
habitantes para mudança no
índice, são eles: Apiacás,
Araputanga, Arenápolis, Barra do
Garças, Colniza, Confresa,
Itiquira, Nossa Senhora do
Livramento, Nova Mutum,
Primavera do Leste, Ribeirão
Cascalheira, Tangará da Serra,
Tapurah e Terra Nova do Norte.
“A nossa orientação é que,
principalmente esses municípios,
recorram para conseguirem
aumentar o seus coeficientes para
o próximo ano. Com o aumento
da população, o aumento dos
recursos é fundamental para a
continuidade dos serviços
prestados pelas prefeituras”,
reforçou Neurilan.
Foto: JCC

Assessoria

I

d e
n u m e r o
004/2018/Unemat/PPGEL, está o
comprovante de pagamento da
taxa de inscrição no valor de 150
reais. O programa de Pósgraduação em Estudos Literários
(PPGEL) da Unemat oferece três
linhas de pesquisa, Literatura e
vida social em países de língua
oficial portuguesa, Literatura,
história e memória cultural e
Leitura, Literatura e Ensino.
Podem concorrer as vagas de
mestrado os portadores de
diploma de graduação em
Letras/Literatura e áreas afins e
para o doutorado os portadores de

niciou-se ontem, 11, o
período de inscrições para o
processo seletivo aos cursos
de mestrado e doutorado em
Estudos Literários, turma 2019,
da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat). Estão
sendo ofertadas 34 vagas, sendo
25 para mestrado e nove para
doutorado. As inscrições podem
ser feitas na Coordenação de Pósgraduação em Estudos Literários,
em Tangará da Serra, ou pelo
Correio, via Sedex, ambas até o
dia 11 de outubro.
Entre os documentos
exigidos para inscrição no Edital

Foto: Arquivo

Todas provas serão realizadas no campus de Tangará da Serra

diploma de Mestre em
Letras/Literatura e áreas afins.
O candidato que não
possuir diploma ou documento
equivalente de conclusão de
curso de nível superior poderá se
inscrever condicionalmente,
desde que apresente documento
da instituição de ensino atestando
que poderá concluí-lo, antes da
matrícula.
A s p r o v a s d e
Conhecimento Específico serão
realizadas em 29 de outubro, as
de Proficiência dia 12 de
novembro e a análise do projeto e
a entrevista no dia 22 de
novembro para o mestrado e 23
de novembro para o doutorado.
Todas as provas serão realizadas
no campus de Tangará da Serra. O
resultado final será divulgado a
partir do dia 30 de novembro na
Coordenação do PPGEL e no
endereço eletrônico
http://portal.unemat.br/?pg=site
&i=ppgel&m=seletivos
Serão classificados os
candidatos ao mestrado que
obtiverem nota igual ou maior
que sete em cada uma das fases de
seleção e os candidatos ao
doutorado que obtiverem nota
igual ou maior que sete na
primeira e terceira fase da
seleção.
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PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de contas está prevista no artigo 28, § 4º, inciso II, da Lei nº9.504/1997 e deve ser realizada, obrigatoriamente, por todos os partidos políticos e candidatos

Partidos e candidatos apresentam
á justiça de MT a primeira parcial
O B N c/ Redação

Foto: Reprodução

E

ncerrado o prazo legal para que os
partidos políticos e candidatos
enviassem à Justiça Eleitoral
prestação de contas parcial de campanha,
no último domingo (09). as informações
repassadas de forma eletrônica por meio
do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais, já estão catalogadas pelo
sistema do TRE/MT. Na prestação de
contas parcial de campanha deve constar o

registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro, ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de
setembro.
Dentre os cinco postulantes ao
comando do Palácio Paiaguás, o candidato
do PSol Moisés Franz é o único que está
com a sua prestação de contas incompleta.
Ele apenas apresenta uma receita de R$ 4
mil, oriunda de doação da Direção

Estadual de seu partido. As despesas, até o
momento, não foram especificadas.
Por outro lado, o senador
Wellington Fagundes (PR) é o campeão
em arrecadação e gastos. O republicano
tem investido em sua campanha eleitoral
com o intuito de levar o pleito para o
segundo turno. Prova disso, é que ele já
recebeu R$ 1,6 milhões em doação da
Executiva Nacional do Partido

ARAPUTANGA

Acusado de receptação, vereador
renuncia presidência da câmara

P.O-L c/ Redação

O

vereador José Vicente de
Carvalho (PP), apresentou
anteontem, (10) o pedido de
renúncia ao cargo de Presidente da
Câmara Municipal de Araputanga de
modo irrevogável e irretratável.
Conforme o protocolo nº 106/2018, o

vereador afirmou que, após ser apontado
como suposto autor de crime de
receptação em investigação policial e
convocou reunião com todos os
vereadores, informando da decisão de
renunciar a presidência para apresentar
defesa.
Foto: Arquivo

Vereador Zé do Gezo é acusado de suposto crime de receptação

José Vicente de Carvalho (PP),
foi indiciado por crime contra o
patrimônio, natureza receptação,
conforme o Art. 180 do Código Penal Decreto Lei nº 2.848/40. De acordo com
o Boletim de Ocorrência (B.O) nº
2018.241540, na noite de 1º de agosto, a
Delegacia de Polícia Judiciária Civil de
Araputanga, recebeu via 197
informações de que um aparelho celular
J5 Prime, cor dourado, que havia sido
roubado no dia 25 de julho estaria em
posse do vereador.
Diante da informação, o
delegado Miguel Macário Lopes
efetuou ligação ao vereador, solicitando
sua presença na delegacia. Ao ser
questionado, o vereador José Vicente de
Carvalho informou que havia comprado
o aparelho celular pelo valor de R$
600,00 de uma pessoa identificada por
Juraci vulgo "Gordo".
O caso foi registrado como de
natureza receptação consumado, para as
devidas providências. A vereadora
Abadia de Moura Moraes (PSB) assume
automaticamente o cargo.

Governadoráveis abrem as contas para a justiça de MT

Republicano. Até o momento, as receitas
apresentadas pelo senador dizem respeito
a doação partidária e ainda R$ 15 mil que
ele tirou do próprio bolso. Em
contrapartida, ele foi o candidato que mais
gastou até o momento, R$ 2,180 milhões.
O governador Pedro Taques
(PSDB), também recebeu uma forte
contribuição de sua legenda. A Executiva
Nacional do PSDB já encaminhou R$ 1,2
milhões em doação para o gestor tucano
aplicar em sua campanha à reeleição.
Além disso, ele também recebeu doações
de várias pessoas físicas totalizando uma
receita de R$ 1,517 milhão até o momento.
Já no rol de doadores de
campanha do ex-prefeito de Cuiabá Mauro
Mendes (DEM), há figuras conhecidas.
Além de ele próprio desembolsar R$ 17
mil, o democrata ainda recebeu doação de
sua esposa, Virgínea Mendes, no valor de
R$ 17 mil. Outros que também já
contribuíram foram os ex-secretários de
Cuiabá durante a sua gestão, Serafin de
Barros e Thiago frança, doando R$ 6,3 mil

e R$ 2,05 mil, respectivamente.
Fora isso, ainda teve uma
contribuição generosa do candidato a vice
na chapa de Mendes. O ex-prefeito de
Lucas do Rio Verde Otaviano Pivetta
(PDT) doou R$ 300 mil para a campanha.
Já a Executiva Nacional do DEM destinou
até o momento apenas R$ 1 milhão para o
candidato. No total, Mendes apresenta
uma receita de R$ 1,394 milhão e uma
despesa de R$ 1,6 milhão.
O candidato do Rede Arthur
Nogueira, por sua vez, informou ter
arrecado R$ 14,9 mil para a campanha
eleitoral, e gasto R$ 1,01 mil. A prestação
de contas final deve ser feita até o 30º dia
posterior às eleições, para todos os
candidatos que não concorrerem ao
segundo turno e para os partidos políticos,
incluídas as contas dos respectivos
comitês financeiros.
Havendo segundo turno, as
contas referentes aos dois turnos deverão
ser prestadas até o 30º dia posterior à sua
realização.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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CIRURGIA ELETIVA

Brasil ocupa a segunda posição entre os países que mais realizam parto
cesariana e a recomendação da OMS é que apenas 15% tenham interferência

Ministério aponta que maioria
dos partos em MT são cesáreas
G-1 MT c/ Redação
Foto: Ilustrativa

Parto humanizado é acompanhado desde o pré-natal da gestante

L

evantamento divulgado pelo
Ministério da Saúde aponta
que em Mato Grosso 60%
dos partos são cesáreas,
contrapondo-se à recomendação da
Organização Mundial de Saúde
(OMS) é que apenas 15% dos partos
tenham interferência.
Nos últimos 20 anos, o
número de mulheres que optaram
em fazer o parto cesariana
aumentou. O Brasil ocupa a segunda
colocação na classificação mundial
entre os países que mais realizam o
parto cesariana, de acordo com o
Ministério da Saúde.
Segundo a presidente do
Conselho Regional de Medicina
(CRM-MT), Maria de Fátima
Ferreira, o parto cesárea é realizado
a pedido da paciente. Ela explicou

que muitas mulheres têm medo das
dores do parto normal. "Os partos
cesariana, geralmente são indicados
pela paciente. A maior parte dessas
mulheres sente medo do parto
normal", disse. A cirurgia que
deveria ser realizada apenas em
casos de risco para a mãe ou bebê se
tornou uma cirurgia eletiva. O parto
humanizado conhecido também
como parto normal respeita as
decisões da gestante e é oferecido
pelo Sistema Único de Saúde.
A enfermeira obstetra
Vanusa Cristina Pinto explicou que o
parto humanizado é acompanhado
desde o pré-natal da gestante. "É
feito esse acompanhamento para que
tenha a menor intervenção possível,
porque geralmente elas podem
acarretar um risco maior para a mãe

e o bebê", contou.
Deve-se levar em conta que,
em parte dessas cesáreas, a situação
já era emergencial e mais arriscada.
Mas o aumento do agendamento
desse tipo de parto torna o índice
preocupante.
A cesárea é uma cirurgia e
pode gerar hemorragia, infecções e
danos a órgãos internos da gestante,
sem que a necessidade de assumir o
risco dessas complicações.
O parto normal traz
benefícios para o bebê e a mãe.
Durante o parto, a mãe produz os
hormônios oxitocina, que estudos
indicam serem capazes de proteger o
recém-nascido de danos no cérebro e
ajudar no amadurecimento cerebral,
e prolactina, que favorece a
amamentação.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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CONFRONTOS DIRETOS

No início do campeonato, o Dourado fez 4 a 0 nos paranaenses na Arena Pantanal e no jogo de volta, no Germano Krüger, o jogo terminou empatado em 1 a 1

Cuiabá leva vantagem na decisão
do título da Série C com Operário
U

S.N c/ Redação

Foto: Marco Stamm

m dos planos do Cuiabá
era terminar a primeira
fase em primeiro ou
segundo lugar no Grupo B para
jogar as partidas decisivas na
fase eliminatória do
Campeonato Brasileiro da Série
C em casa.
Não deu, o Dourado
acabou em terceiro e desde as
quartas-de-finais disputou o
jogo decisivo na casa do
adversário, o que não fez

diferença para a equipe matogrossense, que já deixou o
Atlético Acreano e Botafogo
(SP) para trás e que agora se
prepara para enfrentar o
Operário (PR) na final da
competição.
Apesar de Operário ter
terminado a primeira fase em
primeiro lugar no grupo e com a
melhor campanha da
competição, o time de Ponta
Grossa não chega a assustar o

Cuiabá, que leva vantagem no
confronto direto. Na quarta
rodada, lá no início do
campeonato, o Dourado fez 4 a 0
diante dos paranaenses na Arena
Pantanal e aplicou a única
goleada no adversário. No jogo
de volta, no estádio Germano
Krüger, o jogo terminou
empatado em 1 a 1.
Além disso, o Cuiabá
apresenta melhor
aproveitamento nas fases

BOLA PESADA

Abertas as inscrições para a
Taça Mato Grosso de Futsal
O.E c/ Redação

A

competição para doze
categorias de base, Taça
Mato Grosso de Futsal
começará neste mês de setembro
e terminará em dezembro, no
Sub11 e sub13 feminino, Sub9
masculino, sub15 e sub17
masculino e feminino, sub11 e
sub13 masculino, sub20
masculino e feminino e sub7
masculino, nos municípios de
Primavera do Leste, Paranaíta,
Paranatinga, Água Boa, Alto
Paraguai e Cuiabá.
Conforme o presidente
da Federação Mato-grossense de
Futsal, Pedro Verão, há três
categorias que já encerraram o
período de efetuar inscrições,

mas há outras nove com o prazo
ainda em aberto. Segundo o
gestor, os interessados podem se
inscrever por e-mail
(secretaria@fmfs.com.br) e por
meio de contato telefônico (653027-5806). E as taxas de
inscrições variam conforme
categoria.
O sub15 e o sub17
masculino e feminino tem
inscrições abertas até dia 22 de
setembro.
Essas quatro categorias
ocorrerão do dia 11 ao dia 14 de
outubro, em Paranatinga, e
tiveram, no ano passado, o
“Rondonópolis Talento” (sub15)
e o “Uirapuru” (sub17) como
Foto: Júnior Martins

Certame por categorias reúne atletas de seis municípios
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campeões masculinos e o
“Olimpi” (sub15) e o “Sorriso”
(sub17) como campeões
femininos.
O sub11 e o sub13
masculino tem o período de
inscrições aberto até dia 26 de
outubro. Essas duas categorias
tiveram “Mixto” e “Uirapuru”,
respectivamente, como
campeões no ano passado e o
evento ocorrerá de 14 a 18 de
novembro, em Água Boa. O
sub7 masculino (categoria nova)
está com inscrições abertas, mas
ainda sem data de fechamento. A
disputa será em dezembro e em
Cuiabá.
O sub20 masculino e
feminino tem inscrições abertas
até 25 de novembro. Essas duas
categorias serão realizadas de 14
a 16 de dezembro, em Alto
Paraguai, e tem “Sorriso” e
“Mixto”, respectivamente, como
campeões do ano anterior.
O sub11 e o sub13
femininos, que são categorias
novas na disputa, começarão no
dia 14 e terminarão no dia 16 de
setembro, em Primavera do
Leste.
E o sub9 masculino, que
teve a equipe “Joga 10” de
Rondonópolis como campeã do
ano passado, ocorrerá de 28 a 30
de setembro, em Paranaíta.

Dourado joga a final na Arena em casa, onde já goleou o Operário

eliminatórias. Enquanto o
Dourado venceu uma partida e
empatou outra com Atlético e
Botafogo, o Operário vem de
uma derrota e uma vitória diante
do Santa Cruz e de dois empates
e uma disputa de pênaltis com o
Bragantino.
Outra arma que o Cuiabá
tem para bater o Operário é o
treinador Itamar Shülle, que

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
mudanças repentinas, que
podem acontecer em seu
mundo emocional ou na vida
prática. O momento pode envolver
intensidade e aprofundamento de
emoções e necessidade de refletir sobre
novos caminhos de vida.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia intenso,
especialmente no trabalho.
Um projeto pode apresentar
alguns problemas, no
entanto, serão solucionados rapidamente,
pois essa energia é passageira. O momento
é ótimo para tomar decisões definitivas no
trabalho.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
interiorização e
distanciamento da vida
social e de amizades e
conversas vazias. Você estará mais intenso
e profundo e vai preferir pessoas íntimas à
qualquer atividade social. O momento é
ótimo para cuidar de si mesmo.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
enfrentamento de pequenos
problemas em um romance.
O momento pode envolver a
necessidade de se aprofundar em suas
emoções e se entregar com mais segurança
ao amor. Momento bom para conversas
profundas com os filhos.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
movimento na vida social e
atividades que, na verdade,
você preferiria evitar. O momento é ótimo
para rever projetos, especialmente os que
envolvem equipes de trabalho. Momento
bom para fazer novos contatos
comerciais.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
Você estará mais caseiro e com uma
imensa vontade de se aprofundar em seu
mundo emocional, especialmente no que
envolve o passado. Um de seus pais pode
precisar de sua ajuda.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia intenso
no trabalho, com
possibilidade de mudança
de planos na carreira. Um novo plano de
negócios pode exigir mais de você.
Procure tomar cuidado com o excesso de
e n e rg i a s , q u e p o d e l e v á - l o à
agressividade.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
comunicação difícil, pois
você estará mais agressivo
nas palavras. O momento é
ótimo para os estudos, para se aprofundar
em novos conhecimentos. Um bom
contato comercial pode ser realizado e
resultar em grande empatia.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
movimento e mudanças em
projetos de médio prazo,
especialmente se estiver
envolvido com importação e exportação.
O momento é bom para planejar ou marcar
uma viagem internacional. Dia ótimo para
se aprofundar espiritualmente.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
movimento em sua vida
material e financeira. Se
estiver envolvido em um
novo investimento, tome cuidado com os
próximos passos, estude cada um deles. O
dia é ótimo para assinar contratos que
trarão mudanças à sua vida.

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de se aprofundar em seu
mundo emocional. O
momento pode envolver um contato mais
intenso com suas verdadeiras necessidades
emocionais, que podem não estar sendo
satisfeitas.

SOCIAL
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Integrando o rol das engenheiras
agrônomas homenageadas no Dia do
Agrônomo hoje celebrado conforme o
calendário, a cunhadinha desta colunista,
Eva Macedo, dos quadros funcionais da
Empaer, e que igualmente recebe aquele
abraço pela efeméride.

By Rosane Michels

A Lua em Libra recebe um
tenso aspecto de Plutão,
indicando um dia de
movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais
e profissionais. Você estará
mais intenso e voltado para si mesmo,
impondo algumas opiniões de maneira
incisiva, portanto, procure refletir antes
de agir ou reagir.

treinou os paranaenses na
conquista inédita do
Campeonato Paranaense em
2015.
Além de conhecer bem o
elenco e a filosofia do clube, ele
tem o respeito dos atletas e
diretoria.
A CBF ainda não
divulgou as datas e horários das
finais.

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

Nosso abraço especial hoje à simpática Franciléia Paula de
Castro, mestra em Saúde Pública e engenheira agrônoma
graduada pela Universidade do Estado de Mato Grosso,
destaque como uma das coordenadoras da Feira
Agroecológica do fim de semana em Cáceres.

*********************
Festejando data nova nesta quarta-feira,
o nosso querido amigo Leudson Melo
Naco, que recebe o carinho especial dos
familiares e rol de amigos. Naco já
integrou o quadro de colaboradores do
JCC. Que Deus lhe abençoe com um ano
recheado de felicidades e muitas vitórias.
Feliz Niver. Na foto com o filho José
Alberto.

Envolto ao carinho dos pais e muita animação Otávio
Martins Santullo comemorou seis aninhos e hoje recebe os
nossos parabéns com votos que os anos vindouros traga
muita saúde e alegrias. Felicidades Mil!!!

