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TRAGÉDIA NA BR
No violento impacto da carreta com caminhão e Gol, Célio Silva e o caminhoneiro
foram arremessados para o ar e não resistiram às lesões, perecendo fatalmente

Carreta atropela e mata
ex-vereador de Cáceres
Foto: PRF-MT

Um acidente ocorrido por volta das 15h40 de anteontem, na altura
do quilômetro 612, na região da Serra da Oncinha, município de Poconé,
na BR-070, culminou na morte de duas pessoas, uma delas, o ex-vereador
de Cáceres, Célio Silva, 48. A tragédia envolveu dois caminhões e um carro
de passeio na BR-070, no sentido Cuiabá-Cáceres e além das vitimas
fatais, ainda registrou ferimentos em uma terceira pessoas. Página 03

VENTURA DE LER

Jubileu Aventurina em festa da
Biblioteca municipal de Cáceres
Foto: JCC

Célio Silva (destaque) foi atingido violentamente pela carreta
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Berço da cultura comemora neste sábado 37anos de fundação

Cáceres-MT, 21 e 22 de outubro de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

A Praça é Nossa

Diante da Morte
“Felizes os mortos que morrem no
Senhor” foi o tema da catequese do Papa
Francisco nesta quarta-feira, 18, dando
continuidade ao ciclo de reflexões sobre
esperança cristã. Falando para cerca de 30
mil pessoas na Praça São Pedro, Francisco
destacou que, diante da morte, é preciso
conservar a chama da fé. Em sua reflexão,
o Santo Padre fez uma relação entre a
esperança cristã e a realidade da morte,
uma realidade que, segundo o Papa, a
civilização moderna tende cada vez mais a
cancelar e, por isso, as pessoas se
encontram despreparadas para a própria
morte ou aquela de alguém querido.
Francisco mencionou o trecho do
Evangelho de João, quando a Marta, que
chora pela morte de seu irmão Lázaro,
Jesus assegura: “Teu irmão ressuscitará,
pois quem crê em Mim, mesmo que tenha
morrido, viverá”. “Eu não sou a morte; Eu
sou a ressurreição e a vida. Crês nisto?” –
pergunta ele a Marta. O Papa lembrou que
Jesus faz a mesma pergunta a cada um
hoje, sempre que a morte dilacera o tecido
da vida e dos afetos. Com a morte, a
existência humana toca o ápice,
considerou o Papa, fazendo a pessoa se
deparar com a vertente da fé ou o
precipício do nada.
O desafio lançado por Jesus é
continuar a crer, explicou o Papa. Como
exemplo, citou outro trecho bíblico, que
relata o episódio em que um homem, Jairo,
recebeu a notícia da morte da filha que
estava doente. Jesus logo tranqüilizou este
pai dizendo: “Não tenhas receio; crê
somente!”.
O Senhor sabia, explicou o Papa,
que aquele pai era tentado a deixar-se cair
na angústia e no desespero, mas
recomendou que mantivesse acesa a
chama da fé que ardia em seu coração.
Jesus ressuscitou a menina e a
entregou viva aos pais. No caso de Lázaro,
ressuscitou-o quatro dias depois de ele ter
morrido, quando já estava sepultado.
Concluindo a catequese, o Papa afirmou
que a esperança cristã se apóia e se
alimenta desta posição que Jesus assume
contra a morte. “Não tenhas receio – diznos Jesus –; crê somente!”. A graça de que
necessitamos naquele momento – uma
graça imensa! – é conservar acesa no
coração a chama da fé.
Porque Jesus há de vir, nos tomará
pela mão, como fez com a filha de Jairo, e
nos ordenará: “Levanta-te, ressuscita”.

Cronologicamente, o calendário
registra neste final de semana e começo
da próxima, várias datas comemorativas,
a começar por este sábado, 21 de outubro,
Dia do Contato Publicitário; Nacional da
Alimentação na Escola e do
Ecumenismo. Amanhã domingo, 22, Dia
do Pára-quedista; do Enólogo; da Praça e
Internacional de Atenção à Gagueira. Na
segunda feira, 23, Dia da Força Aérea
Brasileira e do Aviador.
Como a gente é saudosista,
escolhemos uma destas datas para o
nosso bate-papo numa sopa de letrinhas
deste sábado, a tradicional Praça, aquele
logradouro especial dos encontros; dos
pombos; da Dona Maria que vende
pipocas e do Seu Zé do carrinho de
algodão doce com bexigas nas varetas;
enfim, a mesma praça, o mesmo banco, as
mesmas flores e o mesmo jardim, como
dizia Carlos Imperial naquela musica
gravada pelo cabeludo Ronnie Von nos
anos dourados.
E por falar em Praça, a nossa
Barão, que em 1883 era a da Matriz,
recebia em fevereiro daquele ano, o
Marco do Jauru, comemorativo do
Tratado de Madri, de 1750. Outro
logradouro que era a Travessa do
Mercado e se transformou em Praça
Major Carlos, nominada em homenagem
ao pioneiro João Carlos Pereira Leite,
uma espécie de senhor feudal da Fazenda
Jacobina, onde nasceu em 4 de novembro
de 1816, sendo braço direito de sua mãe
Maria Josepha, na condução dos impérios
Jacobina, Descalvado, Jauru, Cambará,
por ele fundadas, e as várias sesmarias
que compunham as terras de propriedade
dos Pereira Leite na região.
Mas a gente não está aqui pra
discorrer sobre histórias, já fizemos isso
com garbo, na edição dos 239 anos de
Cáceres, nosso papo hoje, é praça, né
mesmo, Seu Daud, que bota banca há

muitos anos aí na Major Carlos! Já
tentaram uma vez tirar as bancas de
jornais e revistas das praças de Cáceres,
coisa de jerico, que não pegou, como se
dizia nos anos 40 do século XX, hómessa!
E a gente sem pabulagem, Égua, que o
trem pegou mesmo, vôte, como diz o
cacerense, que se não tchovê, tem
movimento na banca da praça, igual salão
de barbeiro, ali se lava a roupa suja, é a
sagrada boca maldita de gente bacana.
São os tais senadinhos, meio fora de
moda devido a má fama do senado da
república (com letra minúscula mesmo),
onde metade está de merda até o pescoço,
atolados em corrupção.
Tem também as praças sem
bancas, das noites escuras propicias para
malandragens e namoricos furtivos; de
encosto dos pés-fofos (o coreto da
pracinha da Cavalhada), da Salvai-nos
Duque de Caxias, do esquisito, onde o
pivete que furtou o celular da loira e
escambou com uma paradinha cheira sua
farinha batizada; da ponta de esquina,
onde se ajuntam desocupados num
tunguete particular; tem até aquela da
feira, que de praça só tem o nome, enfim,
praça é praça pra toda obra, mesmo sem
retreta, sem banca, sem sanitário de fazer
xixi.
Neste detalhe, são todas elas aqui
em Cáceres, da Barão, á Major, da Duque
à da PM (exceto no Arraiá, os tais
químicos), da COHAB Velha à
Cavalhada e quem quiser se despertar,
que se vire num boteco pra tirar água do
joelho. Com ou sem atrativos, elas serão
sempre Praças, como dizia o imortal
poeta dos escravos Castro Alves; “A
praça é do povo como o céu é do condor,”
e depois de uma semana no batente aqui
na redação, nada melhor que um banco de
praça, pensando nela, sem dormir, né
mesmo? Afinal, a Praça é Nossa, por
enquanto.

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a impecável organização da primeira Expo
Catequese, realizada na paróquia de Araputanga no
último dia 8, abordando vários temas religiosos, em
especial sobre a liturgia Católica. Em especial aos dois
padres, Monsenhor Celso Duca e Padre Celso de Jesus,
que demonstraram estar muito felizes com o resultado
do evento que segundo eles superaram todas as
expectativas. Expo Catequese foi um marco de
evangelização na paróquia, pois de forma dinâmica
foram expostos várias verdades da fé.
PRETAS

Para os responsáveis pela retransmissora da TV Centro
América Globo de Cuiabá, que não tem cuidado
direitinho da parte técnica, deixando o canal televisivo
de ótima qualidade em grades
informativa/entretenimentos, fora do ar alguns dias do
mês aqui em Cáceres. Para muitos, a única opção em
diversão, numa cidade sem muitos atrativos.
BRANCAS

Para os docentes da Faculdade de Educação e
Linguagem, que por meio do Centro Ensino de
Línguas e Linguagem da Unemat, realizará entre os
dias 30 de outubro a 2 de novembro, no campus Jane
Vanini, em Cáceres, aulas gratuitas de redação e inglês
para o ENEM. Quem não pode bancar aulas
particulares e quer ficar ligado no Enem, deve se
inscrever entre os dias 23 e 27 deste mês na secretaria
do curso de Letras. São 80 vagas por curso, tarde e
noite com quatro professores de redação e quatro de
inglês.
PRETAS

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

Para os sujismundos que andam espalhando lixo às
margens das rodovias, sejam BR's, estaduais ou
vicinais e o mau exemplo, captamos na MT 343,
Cáceres/Barra do Bugres, saída para a Piraputanga. Só
pra lembrar, no fim de janeiro este ano, houve um
mutirão no local, recolhendo a sujeira dos vagabundos,
que voltaram a jogar lixo, empestando tudo.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Não é baia da ExpoCáceres, nem pasto de sitio, fazenda,
ou numero de mentiroso. Exatamente, são sete muares,
(cavalos e éguas) pastando tranquilamente na pracinha
frente ao quartel da PM/Cáceres, na Av. Sete de
Setembro. Única vantagem é que em tempos de crise,
economiza capinadores, Égua!

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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MORTES NO ASFALTO

Ajudante do caminhão Jorge Luiz da Silva disse que ouviu a pancada da violenta colisão e avistou José Gonçalves e Célio Silva sendo arremessados para o ar

Grave acidente na BR 070
mata ex-vereador Celinho

Da Redação

Foto: PRF-MT

U

m acidente ocorrido por
volta das 15h40 de
anteontem, na altura do
quilômetro 612, na região da
Serra da Oncinha, município de
Poconé, na BR-070, culminou na
morte de duas pessoas, uma delas,
o ex-vereador de Cáceres, Célio
Silva, 48. A tragédia envolveu
dois caminhões e um carro de
passeio na BR-070, no sentido
Cuiabá-Cáceres e além das
vitimas fatais, ainda registrou
ferimentos em uma terceira
pessoas.
Conforme testemunhas,
Célio Silva estava em um VW
Gol G-6, da Assembléia
Legislativa de Mato Grosso,
estacionando o veiculo de passeio
que estava com um vazamento de
óleo logo atrás do caminhão do
Supermercado Todo Dia, de
Cáceres, que estava parado na
beira da pista com um pneu
furado. O condutor do caminhão,
José Gonçalves prontamente
abriu o capô do veículo e neste
momento, ele e Celinho, foram
atingidos por uma carreta que

o prédio da Câmara de
Vereadores estar em reformas.
Celinho era casado com Adriana
Silva e deixa dois filhos.
Nas eleições de 2008, foi
o vereador mais votado em
Cáceres e presidente da Câmara
Municipal.

Começou a trabalhar na
Assembléia em 2015 como
assessor do deputado estadual
Leonardo Albuquerque e em
fevereiro de 2016, se transferiu
para o gabinete do Presidente da
AL-MT Eduardo Botelho.
(Colaborou Cáceres-Noticias).

LAZER E SABER

Biblioteca municipal comemora
37 anos de atividades em Cáceres
Da Redação

T

Tragédia na rodovia, matou Célio Silva no destaque

vinha em alta velocidade.
No violento impacto,
Célio não resistiu aos ferimentos
e morreu no local, enquanto José
Gonçalves, o motorista do
caminhão do mercado Todo Dia,
com lesões graves, chegou a ser
encaminhado ao Hospital
Regional de Cáceres, mas
também não resistiu aos

ferimentos e foi a óbito. A terceira
vitima motorista da carreta, que
colidiu com os dois veículos,
gravemente ferido, continua
internado no HR de Cáceres.
O corpo do ex-vereador
Célio Silva foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal de Cuiabá
e liberado para velório no
Santuário Santo Antonio, devido

QUEBRA-CUCA

Unemat abre dia 23 em Cáceres
evento regional da matemática
24 H.N c/ Redação

N

a Semana Nacional de
Ciência e Tecnologia,
que ocorre entre 23 e 28
de outubro, os municípios de
Cáceres, São José dos Quatro
Marcos e Mirassol D'Oeste
receberão os “Jogos, exposições e
outras coisas sobre Matemática”.
Promovido pela Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat), o evento traz mais 70
experimentos, mostrando que a
Matemática é acessível ao
público em geral.
A abertura acontece na
segunda feira, 23, em Cáceres, às
19h30 no Pátio da Unemat
(Cavalhada), prosseguindo nos
dias 26, 27 e 28, das 9h00 às
21h00,com exposição na

Sicmatur. Em São José dos
Quatro Marcos, o evento
acontece na terça feira, 24, das
9h30 às 21h00, na Praça e em
Mirassol D'Oeste: dia 25, das
9h30 às 21h00 também na Praça.
O objetivo é divulgar e
popularizar os conhecimentos
matemáticos de forma prazerosa,
t o r n a n d o - o s m a i s
compreensíveis, permitindo que
as pessoas percebam o quanto a
Matemática está presente no
cotidiano, estimulando por essa
forma a inclusão científica, social
e tecnológica do público.
Este evento consiste em
um conjunto de módulos que
revelam aspectos intuitivos e
visuais da Matemática. “Ao
Foto: Ilustrativa

visitá-lo, o público poderá
interagir, refletir, fazer perguntas,
enfrentar desafios, além de
descobrir idéias e aplicações da
Matemática; percebendo como
ela pode emergir de lugares nada
habituais, trazendo surpresas em
seu cotidiano, podendo ser uma
fonte de jogos no prazer e na
estética que lhe são intrínsecas,”
explica um dos organizadores,
Marcos Francisco Borges,
professor do departamento de
Matemática.
“Jogos, exposições e
outras coisas sobre Matemática”
conta com apoio do Conselho
Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq),
secretarias municipais das
prefeituras de Cáceres, Mirassol
D'Oeste e São José dos Quatro
Marcos.

emplo do saber, a
Biblioteca Municipal de
Cáceres, Professora
Leonidia Adelino de Moraes,
localizada na Rua padre
Cassemiro, centro da cidade,
comemora neste sábado, 21, seus
37 anos de bons serviços
prestados aos estudantes e
leitores em geral, que buscam
auxilio em seu acervo de cerca de
cinco mil volumes catalogados
nos mais diversos assuntos, com
destaque para o didático e
técnico.
Sob o comando da
bibliotecária chefe Divina
Aparecida Cochev, auxiliada pela
professora e historiadora Carla
Krugger, a biblioteca funciona de
segunda à sexta feira nos
horários, 7h30 às 11h30 e 13h30
às 17h30 sempre a disposição
com suas portas abertas para
servir leitores e pesquisadores.
Conforme Carla Kruger, a

biblioteca conta com rede wifi,
ambiente climatizado, mesas
individuais com cadeiras para
leitores, além de fornecer uma
carteirinha individual para que o
habitué retire livros por um prazo
determinado, sem nenhum ônus
aos leitores. Num avant-premiere
do aniversário, a biblioteca
recebeu na manhã de ontem,
dezenas de crianças, para uma
sessão de conto de histórias.
Esta é a nossa biblioteca,
c o n c l u i D i v i n a C o c h e v,
enfatizando que a leitura deve ser
um habito desde a infância,
parafraseando o pensador
Francisco Martins Silvam que
diz: Buscai a leitura e
desenvolvereis a crítica e a
opinião; Velai no estudo, e o
conhecimento e a sabedoria
renascerão.
Praticai a formação e o
ensino, e vivereis no mais rico
caminho pela vida, a Educação.
Foto: JCC

Dependências da biblioteca em festas pela efeméride

Objetivo, divulgar e popularizar conhecimentos matemáticos
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CHÃO PRETO

Conforme o governo, Porto Estrela terá o perímetro urbano recuperado, vai se conectar até Barra do Bugres e região de Cáceres e não será mais ﬁnal de linha

Conclusão de pavimentação da
MT 343 de Porto Estrela/Barra

G.Ccom c/ Redação

Foto: Rafael Manzutti

Pista em fase ﬁnal para recebimento do asfalto

O

governador Pedro
Taques e o secretário de
Infraestrutura e Logística
de Mato Grosso, Marcelo Duarte,
anunciaram na quinta-feira (19) a
conclusão da pavimentação da
rodovia MT-343, no trecho entre
Porto Estrela, e da MT-246, que

dá acesso a Barra do Bugres.
A construção da MT-343 faz parte
do Pró-Estradas, conduzido pela
Sinfra.
Com o programa, o
Governo do Estado já concluiu
2.223 quilômetros de asfalto no
acumulado das obras realizadas

nestes dois anos e 10 meses da
atual administração. São obras de
pavimentação e revitalização de
rodovias que vem sendo
executadas, atendendo todas as
regiões.
"Porto Estrela não será
mais final de linha. O município
vai se conectar até Barra do
Bugres e com a região de
Cáceres. Vamos enviar a lama
asfáltica para recuperar o
perímetro urbano beneficiando os
mais de 4 mil habitantes do
município, cumprindo os nossos
compromissos assumidos.
Nosso Governo sempre
vai ajudar aos moradores que
mais precisam", declarou o
governador, assegurando o
desenvolvimento regional com as
ações de melhoria da
infraestrutura.
Em pronunciamento, o
s ecretário M arcelo D uarte
também confirmou que o
secretário de Estado de Meio
Ambiente (Sema), vicegovernador Carlos Fávaro, e o

Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade
(ICMBio) liberaram para Sinfra a
licença ambiental para
pavimentação de 65 km da
rodovia MT-343, entre Porto
Estrela e Vila Aparecida.
"Esse trecho foi muito
esperado pela comunidade e
região, contudo, devido à rodovia
estar inserida dentro da Zona de
Amortecimento da Estação
Ecológica Serra das Araras, a
Sinfra se empenhou em realizar o

Estudo Ambiental junto ao
ICMBIO e SEMA prevendo
propor a execução de medidas de
controle ambientais que visam
diminuir quaisquer impacto
ambiental sobre a Unidade
Ecológica", explicou Marcelo
Duarte, durante discurso no
evento do Pró-Familia, em Porto
Estrela.
Além disso, o secretário
afirmou que continua em ritmo
acelerado a obra até a região de
Cáceres.

DIAGNÓSTICOS

Visita da Caravana da Saúde
presta assistência em Cáceres
Assessoria TJ-MT

Foto: Mylena Petrucelli

FACA DE DOIS GUMES

Projeto ameaça Pantanal com
avanço de agrotóxicos e usinas
Assessoria

E

nquanto a Amazônia voltou às
manchetes neste ano com idas
e vindas do Governo Michel
Temer na extinção da Reserva
Nacional do Cobre e Associados
(Renca), o Pantanal, patrimônio
ambiental brasileiro, reconhecido
pela ONU como Patrimônio Natural
da Humanidade e Reserva da
Biosfera, passa por um momento
chave para seu futuro.
Avança no Congresso o
Projeto de Lei 750, também
conhecido como "Lei do Pantanal",
que tramita desde 2011. Trata-se de
uma norma para apoiar a preservação
do bioma e que deveria ter sido criada
desde 1988, mas que nunca saiu do
papel.
Para acadêmicos e
ambientalistas, o texto em discussão,
caso aprovado como está hoje, ao
invés de aumentar a preservação pode
agravar a destruição da região, por
flexibilizar as regras para o avanço do
desmatamento e não criará método de
controle eficaz. Dessa forma, aquela
que seria a última grande chance de
criar uma norma efetiva para proteger
a área pode se tornar mais um fator de
degradação.
A medida preocupa
especialistas, que temem que a falta de
determinação expressa na legislação
traga fragilidade à proteção do lugar e
favoreça a degradação do bioma.
Pesquisadores defendem regras mais
específicas na Lei do Pantanal.
Quem está à frente do debate
no Congresso nega que o projeto de lei
possa piorar a situação do Pantanal. O

senador Cidinho Santos, suplente do
proponente do projeto (o atual
ministro da Agricultura, Blairo
Maggi), afirma que a medida pretende
garantir a preservação do bioma.
As mudanças feitas por
Santos tocaram nos principais pontos
de debate: a proteção do bioma e a
gestão das atividades econômicas.
Cidinho Santos também retirou
trechos como a proibição ao uso de
agrotóxicos e ao plantio de
transgênicos. Havia a proposta de
moratória da pesca por cinco anos e a
remoção de diques e barragens na
região, trechos também excluídos.
O desmatamento na região
possui índices alarmantes e
crescentes. Segundo o Ministério
Público do Mato Grosso do Sul Estado que abriga 70% do Pantanal -,

somente na área do Pantanal sulmato-grossense foram desmatados
70.648 hectares, possivelmente de
modo ilegal, em 33 municípios. O
número foi levantado entre 2013 e
2015 e é equivalente a 100 mil campos
de futebol como o do Maracanã.
De acordo com o Atlas do
Monitoramento da BAP, produzido
com dados de 2014 a 2016, do
Instituto SOS Pantanal, três
municípios que abrangem o Pantanal
chegaram a desmatar uma área de
63.166 hectares. Em Corumbá (MS)
foram desmatados 35.137 hectares;
em Cáceres (MT) foram 15.447 e em
Santo Antônio do Leverger (MT) o
número foi correspondente a 12.582
hectares. A área é equivalente ao
tamanho de Salvador e ao dobro da
área de Belo Horizonte.
Foto: Arquivo

Vice campeão, Cáceres aparece com 15.447 hectares desmatados
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Patrícia Hordi, integrante da equipe Bem Viver

U

ma preocupação constante do
Poder Judiciário Estadual é
com a qualidade de vida dos
servidores. Para implementar ações
de prevenção e de conscientização, a
Caravana da Saúde, promovida pela
Coordenadoria de Recursos Humanos
do TJMT por meio do Programa Bem
Viver, esteve na comarca de Cáceres
na última quinta-feira (19) oferecendo
um cuidado especial aos servidores do
fórum.
No programa, consulta
médica, odontológica, aferição de
pressão, glicemia, triglicerídeos e
colesterol, avaliação nutricional e
acompanhamento de doenças préexistentes, foram alguns dos serviços
prestados pela equipe da caravana.
Além dos serviços, foram
realizadas palestras educativas sobre
tabagismo, diabetes e cuidados com a
saúde e ontem, pela manhã, foram
realizadas as consultas com médico,
nutricionista, odontologista,
fonoaudióloga e psicóloga.
De acordo com Patrícia
Hordi, integrante da equipe Bem
Viver, a ação favorece tanto a equipe
multiprofissional do Programa Bem
Viver quanto os servidores. “Os
servidores são favorecidos porque
conseguimos fazer o levantamento de
pessoas que realmente necessitam de

acompanhamento médico, equipe
multiprofissional. Nós nos
preocupamos muito com a saúde do
servidor”, enfatiza.
Para a gestora-geral da
Comarca de Cáceres, Odanil Jara
Gomes Corbelino, “a caravana é
ótima porque nós precisamos de mais
assistência, mais atenção. Os
servidores se sentem valorizados.
Esse é um incentivo muito grande
para cuidarmos da nossa saúde”.
Segundo ela, a maioria dos servidores
de Cáceres possui mais de 50 anos de
idade e enfrenta várias doenças, como
diabetes, pressão alta e depressão.
Durante a caravana, é feito
um questionário detalhado com os
servidores descrevendo todos os seus
hábitos de saúde.
Estas informações,
juntamente com a avaliação médica,
subsidiam a equipe na elaboração de
um relatório de saúde individual.
Posteriormente, o Programa Bem
Viver faz a devolutiva para cada
servidor avaliado, fornecendo as
recomendações do quê o paciente
deve fazer para cuidar melhor de sua
saúde.
A de Cáceres, foi a 6ª edição
da Caravana da Saúde em 2017, que
visitará ainda, as Comarcas de Nobres
e Diamantino.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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CONHECIMENTOS

Alunos de cursos técnicos integrados de Administração, Informática e Controle Ambiental conheceram um pouco dos direitos e também da atuação do MPE

Jornada mostra importância
do conhecimento de direitos

Assessoria

Foto: Facebook

N

oções de Direito foi
tema da palestra
proferida pelo
promotor de Justiça Frederico
César Batista Ribeiro, do
Ministério Público Estadual
em Pontes e Lacerda, na
abertura da VIª Jornada de
Ensino, Pesquisa e Extensão
da Fronteira (Jepex), na última
quarta-feira (18), no auditório
do Instituto Federal de Mato
Grosso Campus Pontes e
Lacerda- Fronteira Oeste.
Alunos do ensino médio dos
cursos técnicos integrados de
Administração, Informática e
Controle Ambiental
conheceram um pouco mais
dos direitos que têm e também
da atuação do MPE.
O promotor destacou a
importância do conhecimento
de direitos básicos ainda cedo.
"Uma das atribuições do
Ministério Público é
justamente a defesa da
cidadania e da educação.

Então, é importante para os
nossos jovens terem essa
consciência cidadã. Eles estão
aí praticamente ingressando na
vida eleitoral ativa, podem
escolher os novos governantes.
Por isso, devem conhecer os
direitos, as instituições, o que é
o Ministério Público, o que
fazemos e também há o
interesse para aqueles que
pretendem escolher as
carreiras jurídicas".
Idealizadora da
palestra, a professora Aline
Espindola Vieira frisou o
conhecimento. "Foi
interessante porque muitos têm
interesse de ingressar nessa
área, o Direito, e também para
entenderem a importância
dessa área no dia a dia, como
ocorre a influência no mercado
de trabalho. Há abrangência de
várias áreas, desde criminal,
civil. Hoje, as pessoas têm
muita informação".
A Jornada foi aberta

Professora Aline Espindola Vieira, idealizadora da palestra

oficialmente na quarta-feira e
teve seqüência na quinta-feira
(19), prosseguindo até hoje,
21. São ao todo 57 atividades,
divididas em 40 mini-cursos,

17 mesas redondas, um
encontro de egressos do ensino
superior, apresentações orais e
em pôsteres de resumos
simples submetidos e

aprovados, programação
cultural, concurso e amostra de
fotografia. Haverá ainda outras
atividades como a Feira
Solidária.

CAFÉ & VIOLA

Hospital Evangélico de Vila Bela
realiza evento beneficente dia 28
Assessoria

O

Hospital Evangélico
de Mato Grosso em
Vila Bela da Santíssima
Trindade realizará no próximo
dia 28, a partir das 11h00, o 1º
Evento Beneficente à
instituição.
A ação acontecerá no
ginásio poliesportivo Melânio
de Assunção, em parceria com o
projeto Café & Viola e terá
apresentações regionais, show
de stand up, brinquedos para as

crianças e praça de
alimentação.
Maria Auxiliadora é
diretora administrativa e
financeira do Hospital e destaca
a boa estrutura física oferecida
pela instituição hospitalar, que
segundo ela, precisa
urgentemente de atenção e
maiores investimentos em
equipamentos.
“A estrutura do Hospital
Evangélico aqui de Vila Bela é
Foto: Folha Regional

Hospital precisa de atenção e maiores investimentos

fantástica.
É uma estrutura que
atende as normas necessárias e
está pronta para atender uma
U.T.I, uma maternidade, e
possui um Centro Cirúrgico
totalmente diferenciado.
Cheguei em Vila Bela a cerca de
4 meses e vim com o objetivo de
levantar esta unidade.
Estamos colocando os
equipamentos necessários. Já
temos respiradores, monitores,
capnógrafos, bomba de fusão,
desfibrilador, Raio-X novo,
aparelho de ultrassonografia
novo, que conseguimos através
do Leilão Laço & Abraço.
Estamos fazendo um
trabalho extremamente
rigoroso e com muita
responsabilidade, desde a
chegada desse paciente até a
destinação do lixo hospitalar”,
disse a diretora, enfatizando
que a unidade possui médicos e
enfermeiros plantonistas 24
horas por dia.
A diretora da unidade
deu mais detalhes da atual
saúde financeira do Hospital.
“Hoje nós temos um recurso de
R$ 158 mil mensais, repassado

pela Prefeitura, referente ao
contrato de Pronto
Atendimento.
Este valor somado a
outros recursos chega a mais ou
menos R$ 210 mil. Quando
cheguei o Hospital possuía 24
leitos para o SUS, hoje este
número subiu para 48. Já temos
o dobro de leitos e estamos

recebendo a metade.
Queremos fazer com
que ele continue crescendo e
chegue a 100 leitos para
atendimentos via SUS”,
resumiu a diretora, convocando
a comunidade vilabelense a
participar deste evento que
almeja angariar recursos ao
Hospital.

Cáceres-MT, 21 e 22 de outubro de 2017
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REPASSES DO FPM
Para o cálculo do valor a ser recebido, existem faixas nas quais o município se
enquadra dependendo do tamanho de sua população e Cáceres está em débito

Queda na população pode levar
Cáceres a perder R$ 500 mil/mês
Assessoria

Foto: JCC

Pela estimativa do IBGE Cáceres tem 91.271 habitantes

C

áceres perderá de receber
cerca de R$500.000 reais
por mês em 2018 do FPM,
Fundo de Participação dos
Municípios. O motivo da perda é
a estimativa do tamanho da
população da cidade, que por
menos de 500 habitantes não
atingiu o número necessário

receber este aumento no
recebimento.
O Fundo de Participação
dos Municípios é uma verba
repassada mensalmente pelo
governo federal para as cidades
brasileiras. Para o cálculo do
valor a ser recebido, existem
faixas nas quais o município se

enquadra dependendo do
tamanho de sua população.
Cáceres precisava ter no mínimo
91.693 habitantes para entrar na
faixa 3,0 do Fundo e assim
conseguir receber o incremento
na verba.
Pela última estimativa do
IBGE, divulgada em Julho deste
ano, Cáceres tem 91.271
habitantes. Para chegar neste
número o Instituto analisa
diversos aspectos da cidade e um
dos principais é o número de
eleitores. Por essa razão é de
extrema importância que todas as
pessoas que residam em Cáceres,
e que vieram de outras cidades,
façam a transferência do título de
eleitor.
Desta forma é mais fácil
comprovar o crescimento
populacional da cidade, assim
garantindo uma participação
maior nesse fundo que é tão
importante para o município.
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GOL SEM BOLA

União escapa de perder três pontos por partida, mais a pontuação conquistada nos jogos, 3 na derrota para o Dom Bosco e 6 da vitória sobre o Luverdense, no Passo

Colorado ganha o 1º round
contra adversários no TJD
O
O.E c/ Redação

Foto: Kelson Abrão

União E.C obteve
importante vitória 'fora
dos gramados' na quartafeira (18).
A Procuradoria do
Tribunal de Justiça Desportiva de
Mato Grosso (TJD-MT) pediu o
arquivamento da denúncia que
Clube Esportivo Dom Bosco,
Cacerense Esporte Clube e Mixto
Esporte Clube sustentavam
contra o Colorado.
Os adversários diretos do
União na disputa pela última vaga
na Copa do Brasil pediam a perda
de nove pontos da equipe
rondonopolitana pela escalação
de seis atletas não-profissionais

com menos de 20 anos nas duas
primeiras rodadas da Copa FMF,
em afronta ao regulamento que
permite no máximo cinco.
O time perderia três
pontos por partida, mais a
pontuação conquistada nos jogos,
ou seja, três pontos na derrota por
2 a 1 para o próprio Dom Bosco e
seis da vitória por 3 a 1 sobre o
Luverdense, no Passo das Emas.
O Dom Bosco, um dos
três denunciantes, está
praticamente classificado para as
semifinais da competição. Mixto
e Cacerense, no entanto, são
adversários diretos do União.
O Alvinegro e o Colorado

inclusive se enfrentam daqui a 10
dias, na Arena Pantanal.
Analisando e sopesando o
narrado na denuncia, a
Procuradoria Geral do Tribunal
de Justiça Desportiva de Mato
Grosso, em decisão do
procurador Marco Aurélio
Barbosa e com fulcro no que
disciplina os §1º e §3º do art. 74
do CBJD, determinou o
arquivamento da notícia de
infração formulada pelo
Cacerense Dom Bosco e Mixto,
em face do União.
O procurador geral do
TJD-MT, justificou que o pedido
de punição ao União por Dom

EMPATE É LUCRO

Fera vai ao Gigante apostando
bicar pontos do Galo do Norte
Redação c/ SN

O

treinador Marcos Birigui,
disse a crônica esportiva
neste final de semana, que o
time do Cacerense Esporte Clube
entrará em campo bastante
cauteloso contra o Sinop Futebol
Clube amanhã, às 18h, no estádio
Gigante do Norte e que um empate
fora de casa já será importante para
o Azulão.
“Hoje (ontem) faremos os
últimos ajustes e viajamos amanhã
(hoje) pela manhã. Temos certeza
que será um grande jogo. O empate
também será bom para o Cacerense.
Então vamos jogar cautelosos pois
o importante é pontuar contra o
Galo do Norte”, disse.
O Cacerense está na 5ª
colocação com 4 pontos e precisa
vencer para ficar entre os quatro
times que se classificam para
próxima fase da Copa Federação
Mato-grossense de Futebol. Já o
time sinopense está na 3º colocação
com 7 pontos. Se vencer garantirá
mais três pontos e voltará a dividir a
liderança da competição com o
Dom Bosco, que está com 10.
Neste final de semana, a 6º
rodada da Copa FMF aponta três
jogos no domingo, a partir das
18h00. O líder Dom Bosco encara o
vice-líder Cuiabá. Se o Dourado

vencer, embola a liderança da
competição ficando os dois times da
capital na ponta, com 10 pontos.
Caso o Sinop Futebol Clube vença o
Cacerense, também chegará a 10
pontos.
Já o Mixto vai a Lucas do
Rio Verde encarar o lanterna
Luverdense e inda na briga por uma

vaga, tem que vencer e torcer por
tropeços de concorrentes, como o
União de Rondonópolis, que está no
grupo dos 4 que se classificam.
Vencendo, o time mixtense vai a 6 e
fica a 1 ponto do União.
O Luverdense, comandado
por Odil Soares, está sem chances e
tem apenas 1 ponto.

União de Rondonópolis folga neste final de semana

Bosco, Mixto e Cacerense, foi
embasado no Art. 214 do Código
Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD), mas o fato do União ter
relacionado seis atletas não
profissionais em duas partidas
não se enquadra neste artigo.
A decisão não é definitiva,

o presidente do TJD-MT, Jorge
Miraglia, pode requerer análise
do processo por outro procurador
antes de arquivar a notícia de
infração, mas a torcida colorada
já comemora o primeiro round,
apostando no fim do processo.

Foto: Show do Esporte

Jogando em casa, o Sinop é sempre um osso duro de roer

Cáceres-MT, 21 e 22 de outubro de 2017

Parabenizamos a gerente da CVC
em Cáceres Geany Moraes que hoje
colhe mais uma rosa no jardim da
vida. Que Deus lhe presenteie com
muita saúde e um ano repleto de
alegria, paz, amor e felicidades.
Parabéns!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia movimento
em negociações que
envolvem uma grande soma
de dinheiro. Uma sociedade ou parceria
financeira pode ser negociada, firmada e
assinada nos próximos dias. O momento
é bom também para grandes
empréstimos.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento positivo para suas
finanças. O dia segue agradável, com
possibilidade de boas negociações e
acordos envolvendo o aumento de seus
rendimentos. Procure ficar atento à
novas oportunidades e portas que
certamente se abrirão.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova nos
últimos graus de Libra, se une
a Júpiter e a Mercúrio e recebe
um tenso aspecto de Urano indicando
dias de movimento intenso em sua
rotina, especialmente a de trabalho. O
momento pode envolver a aprovação
imediata de um novo projeto.

A Lua entra em seu signo, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento agradável para o
seu coração. Você estará mais aberto e
emotivo, mais voltado para o seu mundo
emocional e as pessoas que ama. O dia é
bom para firmar acordos que,
certamente trarão mudanças
importantes à sua vida.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento interessante no
trabalho. Os relacionamentos entre
colegas melhora significativamente. Um
novo projeto, que trará mudanças
agradáveis e prazer no trabalho, pode
surgir. Se estiver desempregado, não será
por muito tempo.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia
interiorização, necessidade de
reflexão e maior contato com seu
mundo emocional. O período, que
começa hoje, pode ser marcado pelo
planejamento de um novo projeto. Uma
nova fase pode começar a ser
desenhada.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento agradável em sua
vida social e aproximação de amigos,
novos e antigos. O dia é ótimo para
iniciar ou dar andamento a um projeto
criativo. Se estiver só, um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de movimento
agradável em sua vida social e
aproximação dos amigos. Prepare-se,
pois, mesmo que você queira, não vai
conseguir ficar na sua, distante dos
amigos. É possível que você seja
convidado a fazer parte de uma nova
equipe de trabalho.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento agradável em sua
vida doméstica e nos relacionamentos
em família. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada neste
período, que dura algumas semanas.
Dia ótimo para estar com os seus.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de
movimento positivo em seus
projetos profissionais e planos de
carreira. O momento pode marcar o
início de um novo projeto. Uma
promoção pode ser aprovada e marcar
uma nova fase em sua vida profissional.

A Lua entra em Escorpião, se
une a Júpiter e Mercúrio
indicando um dia de boa
comunicação e movimento
positivo em acordos e negociações, que
podem, com facilidade, levar à
concretização de um novo contrato. O
momento pode envolver viagens rápidas,
a trabalho ou lazer. Os estudos são
também favorecidos.

A Lua começa um novo ciclo,
entra na fase Nova nos últimos
graus de Libra, se une a Júpiter
e a Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano indicando dias de
maior envolvimento com seu mundo
emocional mais profundo e necessidade
de deixar alguns sentimentos e emoções
para trás. Medite.

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

Destaque VIP a família dos nossos leitores Francisco Vieira e Dalva que todas as manhãs acompanham as
notícias e fatos da Princesinha nas páginas do JCC. Agradecemos a preferência e desejamos um excelente
dia, extensivos a equipe da Multivida Assistencial.
Um final de semana repleto de paz e harmonia ao
querido amigo Beto Serrão (Beto do Banco do
Brasil) que atende a todos sempre com sorriso
estampado no rosto. Grande abraço.

Nosso abraço especial de hoje é endereçado a
cabeleireira Karla Cristina do Salão Vitrine Facial. Ela
que está sempre em busca de novos conhecimentos
trazendo técnicas inovadoras para agradar as clientes.
Profissional que trabalha com amor o sucesso é
garantido.

