57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.429
CÁCERES-MT, TERÇA-FEIRA 22 DE JANEIRO DE 2019

MEDICINA

Parceria Udabol e Consulado da Bolívia
em Cáceres entregam bolsas de estudos
Foto: Assessoria

Programa de bolsas do Consulado da Bolívia em Cáceres
oferecido em parceria com a Universidade de Aquino Bolívia
(Udabol) realizaram a entrega de bolsas a estudantes de cursos
técnicos integrados ao Ensino Médio do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. A cerimônia de entrega foi presidida pelo
Côncul Emílio Tamayo. Página 03

FOCO NO AEDES

Saúde promove palestra
aos agentes de vigilância
Foto: Assessoria

Cerimônia marca entrega de bolsas a estudantes

SISU

Unemat oferece mais de 2 mil vagas
para candidatos que fizeram Enem
Foto: Divulgação

A Unemat oferece 2.420
vagas para ingresso no primeiro
semestre de 2019 para quem
realizou o Exame Nacional de
Ensino Médio (Enem) deste ano.
São 60 cursos de graduação
presencial da Instituição e a
seleção é feita por meio do Sistema
de Seleção Unificada (SiSU) do
Ministério da Educação, que
utiliza as notas do Enem.

Palestra destacou a importância do trabalho dos agentes

A Coordenadoria de Vigilância em Saúde e a Secretaria
Municipal de Saúde promoveram no dia 16 a palestra “Controle
Social ao Aedes Aegypti”, para agentes de Saúde no Auditório da
Secretaria, com o objetivo de mostrar a importância do trabalho
realizado pelos Agentes de Combate às Endemias para a sociedade.
Página 06
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Unemat disponibiliza 2.420 vagas

AÇÃO GRAVADA

POSSE E SORTEIO

Polícia Civil prende um dos suspeitos
que quebrou hidrômetros em Cáceres

ACEC Cáceres empossa nova diretoria
e realiza sorteio do Show de Prêmios
Foto: Arquivo

Página 04

Nova diretoria da
Associação Comercial e
Empresarial de Cáceres –
ACEC é empossada hoje em
cerimônia a ser realizada no
salão do Rotary Club de
Cáceres, às 20 horas. O
empresário Thiago de Lucas
estará a frente da instituição
no biênio 2019/2020.

BIOMETRIA

Eleitores com mais de 70 anos também estão
obrigados a participar da revisão biométrica
Página 05
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Nova Diretoria toma posse hoje
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A raiz da crise fiscal
Dias atrás, foram amplamente
divulgados números extremamente positivos
relacionados à produção agrícola de Mato
Grosso. A fonte é o IBGE, com levantamento
da safra para 2019: Mato Grosso deve
produzir 31,8 milhões de toneladas de soja.
Um crescimento de 0,6% em relação a 2018.
Com aumento de 1,9% na área a ser plantada,
o estado responde por 26,8% do total a ser
produzido pelo país. Mato Grosso lidera como
maior produtor nacional de grãos, seguido por
Paraná, com 15,5%, e Rio Grande do Sul,
14,6%.
A linguagem numérica é de imensa
importância para dialogar com o governo
recém-empossado em Mato Grosso. Desde
que assumiu seu cargo, o novo governador
passa seu tempo divulgando percentuais
assustadores para comprovar o caos
financeiro do estado e apontar o responsável
pelo “buraco negro” de Mato Grosso, aquilo
que suga todos os recursos disponíveis.
A narrativa do governador e de seus
secretários, que não são nem tão novos assim
em seus cargos, segue um roteiro muito bem
pensado para operar o desmonte da
administração pública e o descrédito dos
servidores públicos.
Para conversar na mesma língua do
governador, vamos aos números. No primeiro
parágrafo, apresentei o levantamento do
IBGE, que a princípio soa muito bem diante
da crise econômica do estado e do país.
Quanta riqueza é gerada pela produção
agrícola! Setor tão bem estruturado ainda
recebe isenção fiscal na parcela da safra para
exportação.
Porém, quanto à parcela que é
comercializada no mercado interno, o estado
pode cobrar o ICMS. Entre os produtos e
serviços que mais contribuem para a
formação da Receita de ICMS são: a
distribuição de energia elétrica, combustíveis,
comunicações, alimentos e bebidas e
veículos.
De acordo com um levantamento
feito na Secretaria de Fazenda do Estado
(Sefaz), a principal receita de Mato Grosso é o
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), com 90% de representação
porém, nesse montante existe um
desequilíbrio de contribuição entre os
segmentos econômicos, que abrangem áreas
como da agropecuária, do comércio e
serviços. Dentre os segmentos que menos
contribuem com o ICMS está o da

EDITORIA

ARRAIÁ CORREA
Em decorrência da mudança da data do
Festival Internacional de Pesca
Esportiva para o mês de julho, a
Associação de Cabos e Soldados da
Polícia Militar e a Capitalize
Promoções e Eventos, organizadores do
Arraía Correa, decidirem antecipar a
festança para o mês de junho, no
período de 7 a 9.
PROCESSO SELETIVO
Os candidatos interessados em
participar do Processo Seletivo da
Secretaria Municipal de Educação de
Cáceres tem até hoje, 22, para
realizarem as inscrições. O processo
visa a formação de cadastro reserva
para as vagas de Professor Licenciado
em: Pedagogia; Letras; Matemática;
Biologia; História; Geografia;
Educação Física; Auxiliar de Serviços
Gerais; Auxiliar de Desenvolvimento
Infantil; Guarda; Assistente
Administrativo; Motorista de Ônibus;
Pedreiro; Nutricionista, Motorista e
Psicólogo.
A POSTOS
Em substituição ao coronel Edvan
Manoel de Azevedo e a convite do
comandante geral coronel Jonildo José
de Assis, assumiu na tarde de ontem o
comando do Centro Especializado da
Polícia Militar, o coronel Carlos
Eduardo Pinheiro da Silva, que terá
sobre sua gestão administrativo e
operacional os batalhões Bope, Rotam,
Ambiental, Trânsito e Regimento
Montado (Cavalaria). Pinheiro exercia
o cargo de assessor Militar da Secretaria
de Estado de Fazenda. A solenidade de
troca aconteceu no pátio do quartel do
Batalhão de Operações Especial
(Bope), na capital.

agropecuária.
Segundo dados da Sefaz, em 2017, o
segmento teve um faturamento próximo a R$
74 bilhões, porém, desse valor, quase R$ 40
bilhões não são tributáveis (parcela que sai
para exportação). Dessa forma, em 2017 a
agropecuária pagou apenas 1,49% de ICMS
sobre o faturamento tributável (sobre os R$ 34
bilhões que ficam no mercado interno).
Se houvesse um acréscimo da ordem
de 1% da alíquota do ICMS do setor
agropecuário, o estado poderia aumentar em
um bilhão ao ano a arrecadação, mas ninguém
apresenta essa informação. Importante dizer
que Mato Grosso do Sul e Goiás, que ficam
em quarto e quinto lugares como estados
produtores, conseguem ter uma arrecadação
equivalente a Mato Grosso, que é o maior
produtor do país.
A soma da produção dos dois estados
não se iguala a de Mato Grosso. Tanto Mato
Grosso do Sul quanto Goiás tomaram
algumas medidas que amenizaram o
problema. Passaram a verificar com mais
rigor a parcela que realmente vai para
exportação e cobrar o ICMS realmente devido
da parcela que é comercializada no mercado
interno.
Dizer que esse acréscimo, que apenas
corrige uma distorção da carga tributária,
inviabiliza o agronegócio contradiz o vigor da
produção dos outros estados mencionados.
Nesse momento, a Assembleia
Legislativa deve discutir e votar a toque de
caixa uma nova lei para reeditar o conhecido
Fethab. A categoria dos produtores se reuniu
para reclamar. Já geram tanta riqueza e ainda
têm que pagar essa contribuição! Contudo, o
Fethab é usado para financiar investimentos
que beneficiem o setor, como a construção de
estradas para escoamento da safra, pelo
menos.
É só uma cortina de fumaça para não
se discutir o problema real, que é a carga
tributária regressiva, e a Secretaria de
Fazenda tem todos os estudos e relatórios para
avaliar essa estrutura. Porém o responsável
pela pasta faz coro ao governo para repetir que
a despesa com o pagamento de salário é o que
está inviabilizando Mato Grosso.
Estão mexendo no salário e no sustento de
quase cem mil famílias no estado. Vou repetir:
é o sustento de muitas famílias que está em
xeque, enquanto a parcela de grande poder
econômico mantém seus privilégios
tributários intactos.

Procedendo um ajuste na perspectiva
de abordagem do governo da crise fiscal de
Mato Grosso, que é diagnosticada para
penalizar o salário dos servidores públicos,
devia mencionar a distorção acachapante na
distribuição da cobrança do ICMS no estado.
A carga tributária regressiva fica nas
costas de quem recebe salários, ou seja, nós
trabalhadores, seja do setor público, seja do
setor privado.
Outro dado bastante importante, que
permite questionar as supostas soluções para a
crise fiscal de Mato Grosso, consta de um
estudo feito pela Macroplan, empresa de
consultoria em cenários prospectivos,
administração estratégica e gestão orientada
para resultados, de fácil acesso na internet,
que em sua página 167 apresenta um gráfico
com vários indicadores, no qual Mato Grosso
é campeão em desigualdade de renda, segue
desemprego e pobreza em 6º lugar no ranking
entre as unidades da federação.
Um estado pouco populoso como
Mato Grosso, que gera tamanha riqueza por
sua produção, no entanto é o campeão de
desigualdade. Isso significa que toda a riqueza
gerada não é revertida para benefício da
população. A renda está concentrada e nada
distribuída. Todo o pacotão de maldades que a
Assembleia Legislativa está enlouquecida
para votar é para manter a estrutura atual.
Esse panorama é somente a ponta de
um iceberg de interesses altamente
concentradores de renda e de manutenção de
muitos privilégios pela via da administração
pública. Certamente os servidores públicos
não são os maiores beneficiados nesta lógica e
no fim da linha a população vai ser penalizada
também.
Neste momento, muitos servidores
estão sem salários, sem um calendário decente
e transparente de pagamento, com a
guilhotina do “pacotão de maldade” que está
para ser votada a qualquer custo na
Assembleia Legislativa, com a falsa promessa
de que vai corrigir o caos financeiro do estado.
Não vai. Vai perpetuar distorções, manter
interesses e benefícios às custas do interesse
público, que deveria prevalecer.
Caso o governador tivesse
apresentado honestamente suas propostas
durante a campanha eleitoral teria sido eleito
em primeiro turno?
Ana Paula Poncinelli G. Rodrigues é
gestora governamental da Secretaria de
Estado de Planejamento (Seplan)

Jornalismo e Mídias Sociais
O jornalismo está passando por um
período conturbado nesses tempos de
crescimento das redes sociais, devido à
superficialidade das mensagens de wattsapp,
instagram, facebook e outras do gênero, que
agrada ao povo. A disponibilidade das notícias
nos smarthphones a toda hora e lugar é uma
inovação extraordinária, mas que traz junto a
inconsistência dos textos escritos por qualquer
um e sem nenhum cuidado.
Há ainda o agravante de os grupos se
unirem em torno de uma ideia comum,
recebendo, portanto, notícias que reforçam essa
unidade, em prejuízo de um julgamento mais
abrangente dos fatos. Por exemplo, bolsonaristas
não se interessam por posts contrários ao
presidente Bolsonaro, da mesma forma que os
lulistas, cultivam e divulgam notícias que
engrandecem o líder petista. Desta forma cada
segmento recebe só o que interessa, perdendo o
pluralismo das opiniões tão importante para o
convívio social.
Assim, agrupados em torno de uma
ideia, que pode ser política, religiosa, cultural,
esportiva entre tantas outras, em um movimento
de retroalimentação, reforçam seus conceitos e

TURNÊ 2019
O grupo Flor Ribeirinha, campeão
mundial do Festival Internacional de
Arte e Cultura em 2017, vai representar
o Brasil no Qujian Spring Festival
2019, evento que celebra a primavera e
o Ano Novo Chinês, o espetáculo
acontece na famosa cidade dos
Guerreiros de Terracoda, em Xi'an,
onde a delegação representará nosso
país ao de uma turnê por 30 dias. O
festival recebe delegações de diversas
partes do mundo.
DOAÇÃO PESCADO
Quatro instituições da cidade de Poconé
receberam 46 peças de pescado
irregular apreendidos em flagrante por
uma equipe da Polícia Militar, sendo 29
pintados, 4 jaús, 4 palmitos, 2 cacharas,
6 pacus, 1 jurupensen. As instituições
Lar Cristão, Lar dos Idosos, Hospital
Geral e Creche Vovó Mainha,
receberam a doação na delegacia do
município. Os peixes estavam sendo
transportados em um veículo Fiat Uno e
na ação dois suspeitos foram presos e
um terceiro conseguiu fugir.

preconceitos, ficando cada vez mais refratários a
entendimentos diferentes daqueles que o grupo
cultiva.
Mas o pior de tudo é que essas
plataformas noticiosas estão ocupando o lugar
dos jornais tradicionais do mundo, cujas edições
impressas diminuem a cada dia e mesmo as
disponíveis somente na internet, mediante uma
assinatura com valores bastante modestos,
perdem espaço para essas mídias.
Percebe-se uma tendência,
principalmente entre os jovens, de desprezarem
os tradicionais veículos de comunicação
taxando-os pejorativamente de esquerdistas ou
direitistas, conforme o lado ideológico de cada
leitor.
Creio que, de modo geral, há uma
tendência marxista nos principais jornais do
país, fruto das décadas de dominação esquerdista
aqui e na América do Sul. Como as escolas de
modo geral e as universidades em particular,
principalmente na área de humanas, sempre
foram reduto da esquerda, é natural que os
profissionais ali formados saiam repletos de
convicções socialistas.
Contudo, mudanças estão acontecendo.

EXPEDIENTE

Há cinco anos somente três dos 12 países sulamericanos, eram considerados de direita ou
centro-direita. Hoje apenas Bolívia e Venezuela
têm governantes de esquerda, mostrando que
essa tendência está desaparecendo,
simplesmente porque não funcionou.
Pouco a pouco a realidade vai se
impondo sobre as ideologias, e, por certo essas
mudanças alcançarão as universidades,
repercutindo diretamente na formação dos
futuros profissionais, entre eles os jornalistas
que são formadores de opinião.
Está na hora dos profissionais da
imprensa questionarem o que aprenderam nas
faculdades, confrontando a teoria ministrada
com a realidade percebida. Será necessário
encampar o consequencialismo prático em
desfavor de princípios teóricos, que, quando
aplicados, resultaram em miséria e opressão.
Não podemos esquecer que o jornalismo é
considerado o quarto poder da República e que
ele, agindo sobre a opinião pública, pode influir
no sucesso ou ajudar no fracasso de um governo.
Renato de Paiva Pereira é empresário e escritor
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MEDICINA

Consulado da Bolívia entrega bolsas de
estudo para formandos do IFMT Cáceres
Assessoria
Foto: Assessoria

O

sonho de cursar medicina se
aproxima da realidade dos
jovens estudantes Abdenego
Saldanha Domingos, Ranikelly
Vivian dos Santos, Natália Martins
de Morais e Leonildo Rodrigues
Verdecio, alunos formandos 2018 de
cursos técnicos integrados ao Ensino
Médio do IFMT Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo que receberam
nesta quinta-feira (18), bolsas de
estudos do programa de bolsas do
Consulado da Bolívia em Cáceres
oferecido em parceira com a
Universidade de Aquino Bolívia
(Udabol).
Na cerimônia de entrega das
bolsas, presidida pelo Cônsul Emílio
Ta m a y o O b l i t a s , o s j o v e n s
celebraram a oportunidade,
juntamente com familiares e outros
estudantes do município e da região
selecionados pelo programa.
"Será um desafio bem
grande. Não é somente por mim, pela
minha família, mas é em prol da
vida, em prol da sociedade", afirma
Leonildo que acompanhado do pai, o
motorista Inácio Verdécio, recebeu o
certificado da bolsa e comemorou a

alunos de Cáceres, que já
possibilitou ao egresso do campus,
João Marcos Fornazari Ferri, ter
concluído o primeiro ano do curso de
medicina na Bolívia.
De acordo com o
embaixador de relações
internacionais do IFMT Campus
Cáceres, professor Marcos Pereira, a
expectativa é que ainda esse ano
outras ações sejam desenvolvidas
em parceria entre o campus e o
consulado, como a oferta de curso de
Formação inicial e Continuada em
Informática e Agropecuária para

POSSE E SORTEIO

Cônsul Emilio Tamayo preside cerimônia de entrega das bolsas

oportunidade de ingressar em um
curso de medicina. Durante a
cerimônia, o pró- reitor de extensão
do IFMT, professor Marcus Taques
comunicou o propósito da
instituição de estreitar os laços com
os países da América Latina e de,
modo particular, com os países
vizinhos, a exemplo da Bolívia.

Ele destacou a parceria com
o consulado da Bolívia no Brasil que
se aprofundou a partir da oferta pelo
IFMT Campus Cáceres, em 2017,
de curso de Formação Inicial e
Continuada na área de bovinocultura
para estudantes de San Matias. Outro
fruto dessa parceria foi o início da
oferta de bolsas da Udabol para

SISU

Unemat oferece mais de 2 mil vagas
para candidatos que fizeram Enem
Nataniel Zanferrar

A

s inscrições para o Sistema
de Seleção Unificada (SiSU)
para ingresso na
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat) iniciam hoje (22),
e prosseguem até a sexta-feira (25).
A primeira chamada será
divulgada no dia 28 de janeiro. A
matrícula dos candidatos
convocados será feita de 30 de
janeiro a 4 de fevereiro. A
manifestação de interesse para
participar da Lista de Espera deve ser
realizada de 28 de janeiro a 4 de
fevereiro.
O período letivo 2019/1 terá
início no dia 11 de fevereiro, com a
confirmação de matrícula devendo
ser realizada de 11 a 22 de fevereiro.
O período letivo do curso de
Medicina terá início no dia 9 de
maio, com confirmação de matrícula
de 9 a 22 de maio.
A segunda chamada será

estudantes bolivianos do Instituto
Tecnológico Professor Roberto
Pillai Herrera.
Entre as autoridades,
participaram do ato de entrega de
bolsas, a vice-diretora da Udabol,
Cláudia Camacho, o reitor da
Universidade de Estado de Mato
Grosso, Unemat, Rodrigo Zanin, o
Secretário do Estado de Ciência e
Tecnologia, Nilton Borgato, e
representantes dos poderes
executivo e legislativo municipal,
procurador Bruno França e o
vereador Rubens Macedo.

divulgada no dia 7 de fevereiro, a
terceira no dia 14 e a quarta chamada
no dia 21. No dia 28 serão
publicados os editais
complementares de Chamada
Especial e Novas Inscrições Enem.
A quinta chamada será feita
no dia 7 de março, seguida da sexta
chamada no dia 13 e da sétima e
última chamada no dia 18 de março.
A segunda chamada para o curso de
Medicina será feita no dia 25 de
abril. O cronograma de chamadas e
matrículas pode ser conferido
clicando aqui.
SiSU - A Unemat oferece 2.420
vagas para ingresso no primeiro
semestre de 2019 para quem realizou
o Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem) deste ano. São 60 cursos de
graduação presencial da Instituição e
a seleção é feita por meio do Sistema
de Seleção Unificada (SiSU) do
Ministério da Educação, que utiliza
Foto: Divulgação

as notas do Enem.
Vinte e cinco por cento das
vagas são para candidatos que se
autodeclaram pretos ou pardos, 5%
para candidatos indígenas, 30% para
candidatos de escolas públicas e
40% das vagas para ampla
concorrência.
Ao todo, 119 vagas são
destinadas para indígenas, 607 vagas
para estudantes pretos ou pardos,
726 para alunos da rede pública e
968 para ampla concorrência. As
vagas estão distribuídas em 60
cursos, divididos entre 11 câmpus da
Unemat.
O cronograma de inscrição,
seleção e matrícula dos estudantes
será divulgado em janeiro, por meio
de Edital da Secretaria de Educação
Superior (SESu) do Ministério da
Educação, sendo publicado no
Diário Oficial da União, e poderá ser
acessado nos endereços eletrônicos
h t t p : / / s i s u . m e c . g o v. b r e
www.unemat.br/vestibular.

ACEC Cáceres empossa nova diretoria
e realiza sorteio do Show de prêmios
Da Redação

E

m solenidade festiva a
Associação Comercial e
Empresarial de Cáceres –
ACEC realiza hoje o Sorteio do
Show de Prêmios e a posse do novo
presidente e conselho diretor gestão
2019/2020.
O evento acontece as 20h no
salão do Rotary Club de Cáceres e
reune empresários e autoridades.
Em 13 anos de existência a
ACEC tem trabalhos prestados a
classe empresarial de Cáceres e
região e dando continuidade ao
trabalho, toma posse hoje o novo
presidente o empresário Thiago de
Lucas Pereira Pinto que ao lado do
conselho diretor composto por
Arrenius da Silva Pinto, Vice-

presidente; Secretários: Elisson
Moura Nunes e Diego Silva de
Medeiros; Tesoureiros: Sebastião
Mario Giraldelli e Romário Ramo
Paesano; Relações Públicas:
Va l d i n e i F e l i x d e M a c e d o ;
Conselho Fiscal: Hélio Ribeiro de
Abreu e suplente Jeferson da Silva
Faria, que assumem o compromisso
de honrar a missão da instituição.
Ainda na noite acontece o
sorteio dos prêmio da Campanha
Natal Premiado, uma realização da
ACEC em parceria com empresas
que sortearam 01 Moto Biz 110
0KM, 01 IPhone 8, 01 TV 40", 01
Notebbok, 01 Refrigerador, 01 forno
Microondas, 01 Ventilador, 01
Liquidificador e 01 Sanduicheira.
Foto: Facebook

Thiago de Lucas assume presidência da ACEC

A primeira chamada será divulgada no dia 28 de janeiro
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Polícia Civil prende um dos suspeitos
que quebrou hidrômetros em Cáceres
Da Redação

Foto: Águas do Pantanal

confessou ter quebrado os
medidores de água, e disse a
equipe de plantão estar
arrependido pelo ato.
De acordo com as
imagens outros jovens
aparecem, mas Igor assumiu
que quebrou alguns dos

hidrômetros sozinho.
Segundo a Autarquia
Águas do Pantanal, esse tipo de
registro é comum, mas nunca
numa proporção igual a desse
Sábado.
O vandalismo foi
registrado em BO.

CURVELÂNDIA

Menores denunciam uso de fotos em vídeo
com teor sexual que circula em redes sociais
G1MT

T

Hidrômetro quebrado por vandalismo

A

pós ostensiva
investigação a Policia
Civil de Cáceres,
chegou a um dos suspeitos de
quebrar na madrugada de
sábado, 19, cerca de 30
hidrômetros na cidade.

O fato foi registrado por
câmeras de segurança das
residências situadas nas ruas
São Pedro, Dona Albertina e
Marechal Floriano Peixoto,
todas no bairro da Cavalhada,
que tiveram seus hidrômetros

quebrados.
Após análise das
imagens, policiais chegaram
ao suspeito identificado como
Igor Figueiredo Fialho
Marques, de 18 anos, que foi
conduzido a delegacia onde

TRAGÉDIA

rês adolescentes
procuraram a Polícia
Militar em Curvelândia,
e denunciaram que algumas fotos
delas e de outras jovens,
transformadas em um vídeo, têm
sido divulgadas em redes sociais
com a legenda “Marmitinhas de
Curvelândia”.
As vítimas, que têm entre
15 e 17 anos, registraram boletim
de ocorrência para denunciar o
constrangimento pelo qual têm
passado devido às fotos postadas.
As fotos que aparecem no
vídeo foram retiradas do

Facebook e do status do
WhatsApp das vítimas sem sua
autorização.
As garotas afirmaram à
polícia que fizeram a denúncia
em grupo porque a intenção é
localizar o autor do vídeo, pois
“consideram ofensiva à honra e
denigre a imagem delas como
m u l h e r, a l é m d e c a u s a r
constrangimentos”, consta no
boletim de ocorrência.
O crime foi registrado na
delegacia como “ocorrência de
natureza diversa” e passa a ser
investigado pela Polícia Civil.
Foto: Ilustrativa

Jovem de 24 anos comete suicídio por
enforcamento em Mirassol D'Oeste
Redação c/ FA

D

esta vez a tragédia
familiar ocorreu em
Mirassol D´oeste, no
sábado, 19, e a causa apontada

seria problemas emocionais,
que levaram o jovem João
Vitor Cosme de Oliveira, de 24
anos a tirar a própria vida.
Foto: Ilustrativa

A vítima foi encontrada já sem vida

De acordo com relatos,
a vítima enviou mensagens
pelo celular a uma prima,
relatando sua intenção e que
de imediato a mesma
juntamente com outra pessoa
da família e um amigo saíram à
procura do jovem.
João Vitor foi
encontrado ainda pela manhã,
dependurado em uma corda
presa a uma árvore, na região
de pasto aos fundos do
cemitério São Lázaro em
Mirassol D´oeste. O fato foi
comunicado a polícia Militar
que acionou a Polícia civil e a
Politec.
O corpo da vítima foi
encaminhado para o IML, em
Cáceres, onde outros os
exames foram realizados.
Parentes relataram que
o mesmo passava por
momentos difíceis
emocionalmente e que desde
sexta-feira, 18, estava com o
comportamento estranho e
que isso pode ter levado o
mesmo a desistir de viver e
cometer o suicídio.
O caso foi registrado na
Delegacia de Polícia Civil de
Mirassol D´oeste.
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Fotos retiradas do facebook e montadas em vídeo
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BIOMETRIA

Atualmente Mato Grosso possui 154 mil eleitores acima de 70 anos de idade, o que representa 6,6% do eleitorado

Eleitores com mais de 70 anos também estão
obrigados a participar da revisão biométrica
Assessoria TRE

Foto: Divulgação

que irão requerer a primeira via do título
(alistamento) é necessário também

apresentar o comprovante de quitação
com o serviço militar.

OPERAÇÃO VERANUN

Força tarefa prende em Barra do Bugres
três integrantes de facção criminosa
Assessoria| PJC-MT

T

O atendimento a estes eleitores é preferencial

O

Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso (TRE-MT) reforça a
necessidade dos eleitores com
mais de 70 anos de idade de participarem
da revisão do eleitorado realizada pela
Justiça Eleitoral. Atualmente a revisão
com coleta de dados biométricos acontece
em 26 municípios.
Mesmo o voto sendo facultativo
para essa faixa etária, o comparecimento
aos cartórios eleitorais e postos de
atendimento é obrigatório, uma vez a
revisão tem caráter de convocação. Quem
não fizer a revisão com biometria terá o
seu título cancelado.
Estão em revisão biométrica os
municípios: Água Boa, Alta Floresta, Alto
Araguaia, Araputanga, Arenápolis, Barra
do Bugres, Barra do Garças, Cáceres,
Campo Novo do Parecis, Canarana,
Cláudia, Colíder, Diamantino, Guarantã
do Norte, Guiratinga, Mirassol d'Oeste,
Nova Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de

Azevedo, Poxoréu, São José do Rio Claro,
São José dos Quatro Marcos, Sapezal,
Sorriso, Tangará da Serra e Vera. Nestes
municípios o prazo final para fazer a
atualização é dia 29 de março de 2019.
Atualmente Mato Grosso possui
154 mil eleitores acima de 70 anos de
idade, o que representa 6,6% do
eleitorado. O atendimento a estes eleitores
é preferencial em todos os cartórios e
postos de atendimento da Justiça
Eleitoral.
Os eleitores com idade entre 70 e
79 anos totalizam 103,3 mil. Já os que
estão na faixa etária entre 80 e 89 anos
alcançam 38,7 mil e os que possuem idade
de 90 a 99 anos representam 0,14 do
eleitorado, ou seja, 3,3 mil.
O eleitor com o título cancelado
não poderá: se inscrever em concurso ou
prova para cargo ou função pública,
investir-se ou empossar-se neles; obter
passaporte ou carteira de identidade;

renovar matrícula em estabelecimento de
ensino oficial ou fiscalizado pelo
governo; e participar de concorrência
pública ou administrativa da União, dos
estados, dos territórios, do Distrito
Federal ou dos municípios, ou das
respectivas autarquias.
O TRE-MT já cadastrou
biometricamente 1,16 milhões de
eleitores de Mato Grosso, o que representa
54% do eleitorado do Estado.
DOCUMENTOS - Para fazer a revisão, o
cidadão deve apresentar,
obrigatoriamente:
- documento oficial de identidade (RG,
CNH, Carteira de Trabalho, Carteira
Profissional, dentre outros definidos em
lei)
- comprovante de residência (conta de luz,
água, telefone, boleto de IPTU, contrato
de aluguel, dentre outros definidos pelo
Juiz Eleitoral)
- no caso de homens com mais de 18 anos

rês integrantes de uma
organização criminosa, um deles
com três mandados de prisão em
aberto, foram presos em uma ação
conjunta da Força Tarefa, composta pela
Polícia Judiciária Civil, Gerência de
Combate ao Crime Organizado (GCCO),
Polícia Militar, Polícia Federal, Polícia
Rodoviária Federal e Secretaria de Estado
de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh).
A ação ocorreu na sexta-feira
(18), em Barra do Bugres e levou a prisão
os suspeitos, Gustavo Araujo Oliveira, 22,
conhecido como ”Oreia”, João Antonio
Ribeiro Quirino da Rocha, 24, e C.M.C.S.,
31, autuados em flagrante pelos crimes de
porte ilegal de arma de fogo, tráfico de
drogas e associação criminosa.
Durante a operação denominada
“Veranun”, as equipes policiais
receberam denúncia do para do suspeito
Gustavo, procurado com três mandados
de prisão em aberto. Segundo
informações, o comparsa do suspeito

(João Antonio) estava em posse de uma
arma de fogo e de um simulacro de arma
de fogo e que possivelmente os
denunciados iriam praticar roubos na
região.
Ao avistar as forças policiais,
Gustavo tentou fugir subindo no forro da
residência porém acabou detido pelas
equipes de Segurança. Em buscas no
interior da casa, os policiais apreenderam
uma arma de fogo calibre 22, um
simulacro de arma de fogo, além de 15
porções de pasta base de cocaína. Diante
da situação, os três suspeitos que estavam
na casa foram conduzidos a Delegacia de
Barra do Bugres, onde foi lavrado o
flagrante.
Gustavo era foragido da Justiça,
acusado de participação no furto a agência
do Banco do Brasil de Tapurah, ocorrido
no dia 03 de dezembro de 2018. O
suspeito C.M.C.S. é apontado como líder
de uma facção criminosa atuante em Barra
do Bugres.
Foto: PJC-MT

Drogas e armas apreendidos no interior da residência

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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Palestra infocou a importância do trabalho realizado pelos Agentes de Combate às Endemias para a sociedade

Saúde promove palestra
aos agentes de vigilância
Assessoria

Foto: Assessoria

A

través da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde
da Prefeitura de Cáceres,
a Secretaria Municipal de Saúde
promoveu no último dia 16 uma
palestra com o tema “Controle
Social ao Aedes Aegypti”,
ministrada pelo professor da
Escola de Saúde Pública,
Lourenço Santana da Silva, do
Ministério da Saúde.
O evento reuniu agentes
de Saúde no Auditório da
Secretaria, com o objetivo de
mostrar a importância do trabalho
realizado pelos Agentes de
Combate às Endemias para a
sociedade.
Lourenço focou na
necessidade de o município
realizar um bom trabalho. “É
preciso o conhecimento profundo
da área de atuação através do RG
– Reconhecimento Geográfico,
pois só assim as atividades
poderão ser desenvolvidas com

COMANDO DA AUTARQUIA

Novo presidente do Detran pretende
facilitar serviços aos usuários de MT
Lucas Rodrigues

O

Palestra reuniu agentes de Saúde no Auditório da Secretaria

eficiência, dinamismo e obter
resultados satisfatórios”, garantiu
o professor.
A participação dos
Agentes foi bastante
significativa, tendo em vista que

o momento foi oportuno para a
trocas de conhecimentos,
informes e problemas do
cotidiano enfrentado pela
categoria e suas possíveis
soluções.

BOLSA FAMÍLIA

engenheiro civil Gustavo
Reis Lobo de Vasconcellos
foi definido como o novo
presidente do Departamento
Estadual de Trânsito em Mato
Grosso (Detran-MT).
O nome foi escolhido pelo
governador Mauro Mendes na
última semana.
G u s t a v o Va s c o n c e l l o s
substituirá José Eudes Malhado no
comando da autarquia.
Formado em engenharia Civil pela
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), o novo presidente
do Detran reside em Mato Grosso
desde 1986. Há mais de 40 anos
atuando no setor elétrico, chegando a
coordenar o Programa Luz Para
To d o s n o E s t a d o , G u s t a v o
Vasconcellos acredita que poderá
contribuir muito com o Detran em
razão de sua larga experiência em
gestão.

Nos próximos dias, ele irá
focar em tomar pé da situação
administrativa e financeira para em
momento posterior definir o
planejamento estratégico da
autarquia.
De antemão, Gustavo Vasconcellos
adianta que pretende priorizar o
combate à inadimplência, a redução
do tempo de espera para a resolução
de processos e a implantação de
recursos que facilitem o acesso do
cidadão aos serviços oferecidos pelo
Detran. "Hoje existe uma grande
dificuldade do usuário em conseguir
resolver suas pendências no Detran.
Temos que informatizar ao máximo
e arrecadar mais, mas não cobrando
mais caro, e sim cobrando de forma
eficaz.
Muitos desistem de
procurar os serviços pela burocracia
existente. Temos que dar agilidade
ao usuário", afirmou. Foto: Mayke Toscano

Assessoria Setas/MT

O

Governo Federal prorrogou
para o dia 25 de janeiro,
próxima sexta-feira, o prazo
final para que as Secretarias de
Saúde dos municípios de Mato
Grosso lancem os dados colhidos em
2018, relativos ao perfil saúde, do
Programa Bolsa Família no Estado.
O perfil é focado no
acompanhamento de gestantes e
crianças de 0 a 7 anos de idade por
parte de equipes de saúde
municipais. Atualmente, Mato
Grosso possui 132 mil famílias neste
perfil.
Até o início da semana
passada, o Estado contava com
algumas cidades abaixo da meta de
acompanhamento mínima, que é de
30%, do então Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate
à Fome.
Hoje, no entanto, todos os
municípios mato-grossenses estão
acima dos 30%.
É válido lembrar que uma
pactuação realizada pela Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) do
Sistema Único de Saúde (SUS)
deliberou que a meta de

acompanhamento do perfil saúde
seja de, ao menos, 73% em
2018/2019. O atual percentual de
Mato Grosso é de 68%.
Exatamente por isso, a
Secretaria de Estado de Trabalho e
Assistência Social de Mato Grosso

(Setas-MT) solicita que os
municípios intensifiquem o
acompanhamento, bem como a
inserção dos dados no sistema, junto
às Secretarias Municipais de Saúde,
dada a intersetorialidade do
Programa Bolsa Família.
Foto: Arquivo/Setas MT

Novo presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcellos

VENDE-SE
Vende-se um terreno situado a rua Baliester, bairro Jardim das
Oliveiras (antigo EMPA). Terreno medindo 17x31 localizado
próximo ao rio, com edificação de 32,20mts. VALOR 15 MIL REAIS
aceita carro no negócio. Contato: Admir Fernandes 67 999421265.

ABANDONO DE EMPREGO
A empresa Pedro Correa Neto e Outros - Faz. Soteco, inscrita no
CPF: 698.535.841-15 – Inscrição Estadual: 13.267.696-6, convoca
o Sr. SANDER SANTIAGO, CTPS nº 1833380, Série 0060, a
comparecer no escritório situado na Praça Duque de Caxias, 28,
Centro de Cáceres-MT., para prestar esclarecimentos sobre sua
ausência que ocorre desde o dia 11 de dezembro de 2018.
Governo solicita que municípios intensifiquem acompanhamento para atingir meta de 73%

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Cáceres-MT., 18 de janeiro de 2019.

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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1ª RODADA

Ao final do jogo, o técnico Júnior Rocha lamentou a derrota, apesar de ter ficado satisfeito
com o desempenho de seu time. “Por ser a primeira partida da temporada está bom demais

Cuiabá vence, apesar do bom
desempenho do Luverdense
Só Notícias

Cuiabá vence Luverdense por 1 a 0

C

uiabá e Luverdense
fizeram, domingo à tarde,
jogo muito equilibrado na

Arena Pantanal pela primeira
rodada do Campeonato Matogrossense Eletromóveis

Martinello e terminou com a
vitória do Cuiabá por 1 a 0. O jogo
começou com o Luverdense

SEM GOLS

Araguaia e Mixto empatam
na 1ª rodada do Estadual

criando duas grandes
oportunidades para marcar. Uma
foi logo a dois minutos com Igor
que perdeu o gol na risca da
pequena área.
A segunda com o
centroavante Wilson Júnior, aos
13 minutos. Ele tirou do goleiro,
mas o zagueiro Danrlei tirou em
cima da linha. O Cuiabá, por sua
vez, não conseguia penetrar na
zaga alviverde e a não ser uma
conclusão do centroavante Caio
Dantas, mas que o goleiro Edson
defendeu. Quase no final do
primeiro tempo, o Luverdense
voltou a assustar, com Lucas
Braga, que exigiu uma defesa em
dois tempos de Vitor Souza.
Na etapa complementar,
as equipes diminuíram o ritmo e o
jogo caiu de qualidade. Mesmo
assim o Cuiabá foi melhor e
passou a criar mais, porém sem
grandes chances de gols. Aos 42
minutos, quando o jogo se
encaminhava para o fim, Alê
levantou uma bola da esquerda e
os dois zagueiros do Luverdense
se confundiram na marcação. O
centroavante Caio Dantas se
aproveitou da indecisão e de

cabeça marcou o gol da vitória
cuiabana.
Ao final do jogo, o técnico
Júnior Rocha lamentou a derrota,
apesar de ter ficado satisfeito com
o desempenho de seu time. “Por
ser a primeira partida da
temporada está bom demais. É
claro que ninguém gosta de
perder, mas gostei muito do que vi
hoje aqui. Especialmente na
primeira etapa nós fomos melhor
do que o Cuiabá e, talvez por isso,
não merecíamos perder. No
segundo tempo o Cuiabá foi
melhor, mais entrosado e ganhou
o jogo no detalhe. Agora, é seguir
trabalhando porque sábado já tem
outra pedreira, contra o Sinop, em
casa. O bom é que nossa equipe
tem muito o que evoluir e acredito
que a partir da terceira rodada já
estaremos na condição ideal para
enfrentar nossos adversários”,
resumiu o treinador.
O Luverdense volta a
campo no próximo sábado, às
18h, para enfrentar o Sinop, no
estádio Passo das Emas, pela
segunda rodada. O Cuiabá, por
sua vez, enfrenta o Juara, no
domingo.

Só Notícias

O

Araguaia não saiu do
empate, sem gols, com o
Mixto, no estádio Zeca
Costa, na estreia do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis

Martinelli. Mesmo sob os treinos
intensificados do treinador
Toninho Pêsso, o Tigre não
conseguiu sair na frente e
conquistar os três primeiros
Foto: Assessoria

Jogo terminou com placar 1 a 1
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pontos.
As equipes até criaram
boas oportunidades, mas o placar
não se movimentou. Na Próxima
rodada o Mixto pega o Dom
Bosco, domingo, na Arena
Pantanal, às 16h. Já o Araguaia
enfrenta o União, domingo, às
18h, no Luthero Lopes.
Já o Cuiabá Esporte Clube, por
outro lado, estreou com vitória,
por 1 a 0, sobre o Luverdense, na
Arena Pantanal. Caio Dantas, aos
42 do segundo tempo, abriu o
marcador conquistando os três
primeiros pontos na tabela de
classificação.
Tabela de Classificação
Sinop 3 pontos
Dom Bosco 3
Cuiabá 3
A r a g u a i a
1
Mixto 1
Operário VG 0
Luverdense 0
Juara 0

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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By Rosane Michels
Festejou mais uma primavera a linda Alícia
Maria, que ontem recebeu os parabéns dos
familiares, amigos e companheiros do
Rotaract. Que todos os aprendizados sejam
fonte de inspiração para mais uma etapa de
sua vida. Que tua vida seja sempre marcada
por bons momentos. Milhões de felicidades
gatinha!!!

Esotérico
A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças
inesperadas em seus
relacionamentos afetivos, romances e
filhos. Se estiver pensando em aumentar a
família, o momento é agora.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças
inesperadas em projetos em equipe,
especialmente se estiver envolvido com
políticas sociais. Novas amizades a
caminho.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
U r a n o e c h e g a
acompanhada de um
eclipse, marcando um
período de mudanças inesperadas em sua
vida familiar e doméstica. É possível que
você decida começar uma reforma ou
mudar-se de casa nos próximos meses.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças
inesperadas em projetos profissionais e
planos de negócios, que serão colocados
em prática rapidamente. Mudança
inesperada na carreira.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
U r a n o e c h e g a
acompanhada de um
eclipse, marcando um
período de mudanças inesperadas em
acordos e negociações comerciais. Um
projeto ou contrato pode ser o foco de sua
energia nos próximos meses.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças inesperadas em
projetos que envolvem pessoas e
empresas estrangeiras. Uma viagem pode
ser adiada, passar por mudanças ou
cancelada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Leão, recebe um tenso
aspecto de Urano e chega
acompanhada de um
eclipse, marcando um período de
mudanças inesperadas em suas finanças.
Procure não se envolver em
investimentos arriscados nos próximos
meses. Priorize os mais tradicionais.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
U r a n o e c h e g a
acompanhada de um
eclipse, marcando um período de
mudanças inesperadas em acordos e
negociações relacionadas a uma sociedade
ou parceria financeira. Não é um bom
período para investimentos de risco.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em seu
signo, recebe um tenso
aspecto de Urano e chega
acompanhada de um eclipse,
marcando um período de
mudanças inesperadas em sua vida
pessoal e profissional. Um convite
inesperado pode surgir para um novo
projeto, trabalho ou relacionamento.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças
inesperadas em seus relacionamentos,
pessoais e/ou profissionais. O período
pode envolver um rompimento ou início
de um namoro diferente.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em Leão,
recebe um tenso aspecto de
Urano e chega acompanhada
de um eclipse, marcando um
período de mudanças e
libertação em processos emocionais e
sentimentos que envolvem o passado.
Algumas situações que têm lhe
aprisionado são deixadas para trás.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Leão, recebe um tenso
aspecto de Urano e chega
acompanhada de um
eclipse, marcando um período de
mudanças inesperadas em sua rotina,
especialmente a de trabalho. O período
pode envolver um novo e diferente
projeto ou mesmo um novo emprego.

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

Celebrou mais um ano de vida o
professor Rubens dos Santos a quem
enviamos votos de felicidades, saúde e
muito amor. Que os dias futuros sejam
pleno de realizações. Na foto com a
esposa Mariana.
Flores multicoloridas para a aniversariante do dia Maritza
Maldonado. Desejo o melhor para você não só hoje, mas
sempre, e que esta data se repita por muitos anos. Felicidades
mil!!!

Hoje o dia amanheceu com um colorido
especial para nosso querido amigo
Jefferson Geraldes que brinda mais um
ano de vida e festeja em grande estilo
com a família e amigos. Que este dia
seja lindo e iluminado por muita alegria
e amor. Feliz Niver...

