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MEIO AMBIENTE
Estudantes conheceram a história e o trabalho de um grupo de pesquisadores que formam a Expedição Internacional “Redescobrindo a América do Sul.”

Alunos interagem ação dos
Bichos com expedicionários
Foto: Karol Garcia

Realizado pelo Instituto Sustentar e patrocinado pela Petrobras,
por meio do Programa Petrobras Socioambiental, o projeto elaborado
pelos Bichos do Pantanal, contemplou cerca de 860 estudantes da Rede
Municipal de Cáceres, com uma ação de educação ambiental, através do
Programa Petrobras Socioambiental. Para o pesquisador e responsável
pelas ações do Projeto, Mahal Massavi, o objetivo foi atingido. Página 05

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Construção de plano mobiliza
urbanos da cidade de Cáceres
Foto: JCC

Estudantes se conectaram à natureza dos Bichos do Pantanal

INFANTO-JUVENIL

Mobilidade urbana em Cáceres tem sido foco das propostas

Saúde bucal é meta de
prevenção nas escolas

Realizou-se ontem em Cáceres uma audiência pública no
auditório Edival dos Reis, na Cidade Universitária da Unemat a partir das
19h30, uma parceria entre a universidade estadual e a prefeitura municipal,
oportunidade em que foi discutida a construção do Plano de Mobilidade
Urbana do município, com a participação de setores da comunidade, que
pode apresentar sugestões. Página 03

Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de Saúde,
deu inicio a implantação do
Projeto Saúde Bucal Infantil e
Juvenil nas escolas, trabalhando
com a meta de que a prevenção é
o melhor caminho. A dentista
Renata Gomes, autora do projeto,
explicou que é fundamental
trabalhar de forma preventiva. O
prefeito Francis Maris Cruz,
disse acreditar que o caminho
para uma saúde bucal de
qualidade seja a prevenção.

CANO & CANA

Chapado foi preso com
trabuco pilotando moto
Foto: Reprodução

Página 03
Projeto começou a semana passada na Escola do Limão

CESTAS BÁSICAS

Força tática da PM minimiza
carência de famílias Cáceres
Foto: Joner Campos

Numa demonstração de que
segurança pública não se restringe a
prevenção e contenção ostensiva aos
crimes e criminosos, mas também
solidariedade aos mais necessitados,
Policiais Militares do Grupamento da
Força Tática do 6º Comando Regional de
Cáceres, realizaram na tarde de anteontem
(29), a entrega de cestas básicas a famílias
carentes do município.
Página 03

João Alcides Nogueira deu maior vacilo e dançou na fita

O vacilão João Alcides Nogueira, deu o maior azar ao ser flagrado
pela PM no Residencial Glória em Pontes e Lacerda, montado no lombo de
uma motoca, com bafo de onça tipo Velho Barreiro e um trabuco calibre 38
municiado. Pra completar, o embandeirado não usava capacete, fato que
antenou os PMS e azedou a situação do suspeito, que embarcou no
camburão e chiou em dois crimes. Página 04

Chegada da policia foi uma festa na periferia da cidade
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Bruxas, saci e Dona Patroa
Para muita gente que não
acredita, elas existem sim, as Bruxas,
mitificadas em Halloween,
comemoradas no último dia de outubro,
em países da América do Norte e Europa
com abóboras caveiras e velas dentro;
nada a ver com a coincidência da data
alusiva às comissárias de voo , antes
denominadas aeromoças, que depois dos
50 seriam as aero-velhas, etariamente
falando, claro, pois a idade está na cuca e
quem voa, além de sogras em vassouras
na imaginação de alguns genros, mesmo
estando sempre nas nuvens, não
envelhece.
Nada a ver com o 31 de outubro
ser dedicado ao Saci, personagem
folclórico, conhecido como Saci-Pererê,
saci-cererê, matimpererê, matita perê,
saci-saçurá e saci-trique, resgatado na
década de 60 do século XX por Ziraldo.
Já em clima bucólico de romantismo,
lembramos que hoje também se
comemora o Dia Nacional da Poesia, da
Folha da Partilha à Cora Coralina e para
fazer justiça, o Dia da Dona de Casa,
mulher, esposa, patroa, para alguns,
Dona encrenca e da Pensão, sempre
digna de nosso respeito.
A quarta feira 31 de agosto só não
é completamente alvíssara, por
comemorar o Dia Mundial da Poupança,
um engodo dos bancos, cujo percentual
de juro máximo mensal nunca chega a
0,5% ao poupador, que tem seu depósito
usado incorrentistamente falando,
decuplicado pelos banqueiros nos
empréstimos a terceiros. Conforme
dados Undefined, de 8 a 15 de outubro
deste ano, o cartão de crédito da pessoa
física no rotativo total pré-fixado,

ELEIÇÕES NO PATROPI
Se o voto fosse facultativo no Brasil, a história
das urnas seria outra, haja vista os índices de
abstenções a cada pleito que passa, no do
último domingo, quase 700 mil eleitores
deixaram de votar, votaram em branco ou
anularam o voto, isso apenas aqui em Mato
Groso e que se somando, correspondem a
31,12% do total do eleitorado do estado. No
quesito abstenções, foram 26,23%, segundo
dados do Tribunal Superior Eleitoral,
percentual crescente em relação ao primeiro
turno, quando 24,55% dos eleitores não
compareceram às urnas para votar no último
dia 7.
ELEIÇÕES NO PATROPI II
No geral do reino tupiniquim, o percentual de
votos nulos no segundo turno das eleições
presidenciais de 2018 chegou a 7,4%, o maior
registrado desde 1989, totalizando 8,6 milhões.
Houve aumento de 60% em relação ao 2º turno
da última eleição presidencial, em 2014,
quando 4,6% dos votos foram anulados. Os
votos brancos somaram 2,4 milhões, ou 2,1%,
neste 2º turno, pouco acima do 1,7% da última
eleição presidencial.
ELEIÇÕES NO PATROPI III
Ao todo, 31,3 milhões de eleitores não
compareceram às urnas, o equivalente a 21,3%
total, proporção similar ao do 2º turno
presidencial de 2014. Somando os votos nulos
e brancos com as abstenções, houve um
contingente de 42,1 milhões de eleitores que
não escolheram nenhum candidato, cerca de
um terço do total, comprovando-se o
desinteresse de pelo menos 33% do brasileiro
que vem andando com um pé e meio atrás,
diante das promessas dos políticos.
FEMINICIDIOS
Levantamento feito pela Coordenadoria de
Estatística e Análise Criminal (CEAC) da
Secretaria de Estado de Segurança Pública
(Sesp-MT) demonstra que 66 mulheres foram
assassinadas em todo o estado de janeiro a 15
de outubro deste ano. No mesmo período de
2017, foram 70 ocorrências desta natureza. Os
dados são obtidos com base no Sistema de
Registro de Ocorrências Policiais (SROP), que
incluem os boletins feitos em atendimento pela
Polícia Militar (PM-MT) e Polícia Judiciária
Civil (PJC-MT). Entre as motivações dos
homicídios de vítimas do sexo feminino, 50%
são passionais, ou seja, praticados no âmbito da
violência doméstica e familiar ou com
existência de vínculo amoroso entre a vítima e
o agressor.

oscilou de 3,82%/mês no BMG à
11,8% na Caixa e 11,16% no Bradesco e
13,77 no Itaú.
A nossa grana na poupança,
rendendo algo em torno de 0,4%/mês e
usada como ração de ouro aos papagaios
voando nos ganchos dos incautos,
popularmente conhecidos como cartões
ou dinheiro de plástico. Viram como tem
alguma relação a data relacionada às
bruxas e a poupança? Elas andam soltas
mesmo, assustando os bererés dos
Xomanos, que pensam economizar
caraminguás e sem alternativas, vêem no
dia a dia, o sonhado lucro, corroído pela
inflação dissimulada dos poderosos.
E assim, pulando como saci,
cansado de levar na poupança, sabe que
de poesia não se vive, pode, ouvindo

uma engolindo uma cerva, até
disfarçar o sofrimento, o preju, a raiva de
ser explorado, nada mais, além disso,
quiçá voar na imaginação das aeromoças
dos anos dourados e decolar no Olimpo,
quando a realidade leva a uma
arremetida rumo a realidade. E nestas
divagações, trampo pesado, salário
mixuruca, custo de vida nas alturas, sem
paz na terra aos de boa vontade, chega a
hora sagrada de voltar pra casa,
encontrar a Dona de Casa, companheira
de todas as horas, mas não abusa, que de
dona encrenca ela pode apelar pra Maria
da Penha e aí o bicho pega, Mané! Dia
mais chato, né? Sem assunto especial,
melhor encerrar o papo e ligar pra Patroa
Dona da Pensão e saudar todas em
especial, pela data.

Judas nos anos 50
A infidelidade disseminada nos
partidos políticos brasileiros, às vésperas de
eleições, traz à memória a campanha
presidencial de Cristiano Machado, em 1950.
Ela foi marcada pela traição de
correligionários do candidato do Partido Social
Democrático (PSD) a presidente da República.
Ali começava a longa história da expressão
muito usada por analistas políticos até hoje: a
“cristianização”.
Na corrida eleitoral com o forte
adversário Getúlio Vargas, Cristiano Machado
se viu abandonado por políticos do próprio
partido. Eles se aliaram ao ex-presidente por
ter uma candidatura mais viável. Mineiro de
Sabará, ex-prefeito de Belo Horizonte e exdeputado federal, Cristiano recebeu apoio
formal do PSD, mas na prática foi trocado pela
popular candidatura de Vargas na legenda do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB).
Na época, o grande embate político
era do PTB, aliado do Partido Social
Progressista (PSP), com a União Democrática
Nacional (UDN). O PSP, de Ademar de Barros
e com forte base eleitoral em São Paulo, lançou
Café Filho na chapa de Getúlio. Já os udenistas
lançaram à Presidência a chapa encabeçada
pelo brigadeiro Eduardo Gomes e Odilon
Braga de vice.
Em 3 de outubro de 1950, o país foi às

CICLO CIENTÍFICO
A Faculdade do Pantanal (Fapan) com sede em
Cáceres, realizou o segundo encontro
internacional do pantanal juntamente com a
oitava edição do ciclo científico. Conforme a
diretora da instituição, Rosana Nascimento, o
ENIESP e o CICLO CIENTÍFICO têm o
objetivo de fortalecer a educação e a iniciação
científica de forma abrangente e cada vez mais
profissional, favorecendo debates
interdisciplinares com a finalidade de capacitar
pessoas para o mercado de trabalho e
desenvolver a cultura e a qualidade do ensino e
aprendizagem. O evento contou com a
participação de professores de outros países
debatendo a educação e as metodologias ativas
de ensino e aprendizagem.

urnas escolher o presidente da
República. E Getúlio Vargas voltou ao Palácio
do Catete, depois de ficar no poder de 1930 a
1945, sendo que no último período, a partir de
1937, sob a ditadura do Estado Novo. De
maneira extra-oficial, muitos políticos do PSD
e outros aliados de Cristiano apoiaram em peso
Vargas, trabalhando para sua reeleição, com o
objetivo de serem recompensados com
participação no governo depois da vitória. O
processo de esvaziamento eleitoral da
candidatura do PSD passou a ser conhecido no
jargão político como "cristianização".
E o resultado do acordo VargasAdemar, aliado à “cristianização” imposta
pelo PSD ao seu candidato, não poderia ser
melhor para o getulismo. Segundo
informações do Centro de Pesquisa e
Documentação de História Contemporânea do
Brasil (CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas,
o candidato do PTB obteve quase maioria
absoluta dos 8.254.989 eleitores que
compareceram às urnas.
Vargas recebeu 3.849.040 votos
(48,7%), seguido bem abaixo por Eduardo
Gomes, com 2.342.384 votos (29,6%). Já
Cristiano Machado teve um fraco
desempenho: 1.697.193 votos (21,5%). O
PSD, legenda pela qual se elegera Eurico
Gaspar Dutra presidente em 1945, ficava num

distante terceiro lugar. O socialista
João Mangabeira, por sua vez, chegou em
quarto lugar, obtendo votação simbólica, de
9.466 votos. Os votos nulos totalizaram
145.473, enquanto 211.433 eleitores votaram
em branco.
Nos anos 80, o processo de
"cristianização" foi protagonista de duas outras
eleições presidenciais. Primeiro, na escolha de
Tancredo Neves como presidente da República
pelo Colégio Eleitoral, em 15 de janeiro de
1985. O candidato da oposição saiu vitorioso
graças aos votos de dissidentes da base
governista, que apoiava o deputado federal
Paulo Maluf (PDS, sucessor da Arena).
Depois, nas eleições diretas para presidente em
1989: o deputado federal Ulysses Guimarães,
do PMDB, dono da maior bancada no
Congresso e do maior tempo no horário
eleitoral na TV e no rádio, viu seus
correligionários migrarem para outros
partidos.
Diante da iminente derrota, os
peemedebistas passaram a apoiar Fernando
Collor (PRN), que se elegeria presidente, e
Mario Covas (PSDB), entre outros candidatos.
O "Senhor Diretas", como Ulysses era
conhecido, terminou em sétimo lugar na
disputa.
***___Gustavo Villela é jornalista.

RECADINHO
Agencias do INSS do reino tupiniquim, tem
restringido comprovantes de rendimentos aos
aposentados, exigidos para viagens de ônibus
franqueada e ou de datas para renovar prova de
vida nos bancos, mas os idosos devem exigir
seus direitos, afinal, o instituto se tem dono, é
de todos, seus funcionários e estruturas,
bancadas pelo imposto do brasileiro.

EXPEDIENTE

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

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

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Administração, Redação e Oficina

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de outubro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

PREVENÇÃO

Ações envolvem a entrega de kits, escovação de dentes nos alunos e bochecho fluorado aplicado pelo cirurgião dentista em visitas periódicas nas escolas

Projeto saúde bucal em escolas
já é uma realidade em Cáceres
Assessoria c Redação
Foto: Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Saúde, deu inicio a
implantação do Projeto Saúde
Bucal Infantil e Juvenil nas
escolas, trabalhando com a meta
de que a prevenção é o melhor
caminho.
A dentista Renata Gomes,
autora do projeto, explicou que é
fundamental trabalhar com a
prevenção. “O projeto é
implantado desde que a criança
inicia a sua vida escolar na
creche. Na primeira infância ela
já é orientada a cuidar dos
dentes”, afirmou Renata.
O secretário de Saúde
Tony Mendes explicou que o
projeto começou a semana
passada na Escola do Limão.
“Vamos implantar primeiro na
Zona Rural, que são as áreas
descobertas dos PSF's, depois em
todas as escolas do município.
Ele enfatizou ainda que o
projeto envolve a entrega de kits,
escovação de dentes nos alunos,
diária, pelos professores,
bochecho fluorado aplicado pelo

tem sim que começar na
primeira infância para que se
torne um hábito.
Acredito que é preciso
conscientizar a população através

de palestras com os pais,
para que todos entendam que o
trabalho preventivo onera menos
o município e melhora a saúde
bucal de todos,” concluiu.

SOLIDARIEDADE

Policiais da Força Tática levam
cestas básicas à famílias carentes
C.N c/ Redação

N

Dentista Renata Gomes assina o projeto que assiste as crianças

cirurgião dentista em
visitas periódicas nas escolas.
Ao final da última escola
visitada, segundo o projeto, o
programa retorna a primeira
escola com o intuito de criar uma
cultura de promoção de saúde.
“Orientar os pais com palestras
dos riscos e males que podem

comprometer um
paciente, se não cuidar de sua
dentição, desde a perda precoce
de um dente, até uma possível
cardiopatia”, finalizou Tony.
O prefeito Francis Maris
Cruz, disse acreditar que o
caminho para uma saúde bucal de
qualidade seja a prevenção. “Ela

DIAGNÓSTICOS

Audiência pública discutiu
plano de mobilidade urbana

uma demonstração de
que segurança pública
não se restringe a
prevenção e contenção ostensiva
aos crimes e criminosos, mas
também solidariedade aos mais
necessitados, Policiais Militares
do Grupamento da Força Tática
do 6º Comando Regional de
Cáceres, realizaram na tarde de
anteontem (29), a entrega de
cestas básicas a famílias carentes
do município.
Os alimentos foram doados em
bairros e lares onde eles fazem
policiamento e conhecem bem as
condições de vida e dificuldades
enfrentadas por crianças, adultos
e idosos.
Conforme o Tenente
Grieco Machado Dias,
Comandante da Força Tática do
6º BPM, esta participação
comunitária, essa é uma forma de

aproximar a população da
Polícia Militar, que atua em
diversas áreas além da segurança
pública, complementando ser
uma satisfação poder ajudar uma
família carente, realizando a
parte humanitária.
“Está ação vem coroar a
corrida realizada em
comemoração aos 10 anos do
Pelotão de Força Tática na cidade
de Cáceres, onde além da ajuda
aos mais carentes, gratifica a
corporação, que pela seriedade de
seus trabalhos na segurança
pública, não teve dificuldades em
conseguir as cestas básicas para
ajudar famílias carentes,”
pontuou o oficial.
Grieco aproveitou para
agradecer os colaboradores e
patrocinadores, que de forma
direta ou indireta contribuíram
para a realização deste evento.

Da Redação

Foto: Joner Campos

R

ealizou-se ontem em
Cáceres a
audiência
pública no auditório
Edival dos Reis, na Cidade
Universitária da Unemat a partir
das 19h30, uma parceria entre a
universidade estadual e a
prefeitura municipal,
oportunidade em que foi
discutida a construção do Plano
de Mobilidade Urbana do
município, com a participação de
setores da comunidade, que pode
apresentar sugestões.
Durante o evento
previamente anunciado, os
participantes debateram sobre a
proposta de mudanças em

diferentes áreas da cidade
a fim de priorizar a questão da
Mobilidade urbana, conhecendo
de antemão o diagnóstico técnico
levantado pela Unemat e também
os demais documentos
disponibilizados como diversas
pesquisas.
C o n f o r m e o s
organizadores o objetivo da
audiência pública, por sinal bem
concorrida, foi mesmo apresentar
e discutir com a população uma
proposta de minuta de lei que
deverá normatizar diferentes
aspectos com relação a
mobilidade urbana em Cáceres.
Um fato que facilitou o
Foto: JCC

comparecimento maciço
da população interessada foi a
liberação de locomoção do
campus Jane Vanini à Cidade
Universitária, em horários
(19h00/19h30) com retorno às
22h00.
Ressalte-se o Plano de
Mobilidade Urbana está em fase
de construção e faz parte do
convênio firmado entre a
Prefeitura e a Unemat com a
intermediação da Fundação de
Apoio ao Ensino Superior
Público Estadual (Faespe) que
prevê ainda a readequação do
P l a n o D i r e t o r, C a d a s t r o
Multifinalitário e a
Reestruturação Fiscal e
Tributária do município.

Alegria marcou semblante dos assistidos e dos policiais filantropos

Debates propõem mudanças em diferentes áreas da cidade
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CANA E TRABUCO

Azarão confiou demais na sorte ou pensou que a policia dormia de touca e acabou escorregando no excesso de abuso e chorou na fiança, além de ser indiciado

Suspeito pilotava motoca
embriagado e com arma
Da Redação

Foto: Documento

detenção, de seis meses a
três anos; multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou
a habilitação para dirigir veículo
automotor.
Entretanto em se tratando de

pode pagar fiança e
responder pelo crime em liberdade,
assim, como no caso de embriaguez
no transito, ambos delitos de
pequeno potencial ofensivo.

AVALIAÇÃO

Escolas municipais e docentes
são homenageados pelo IDEB
Assessoria

A

João Alcides Nogueira, deu trela pro azar e se enrolou

A

policia militar de Pontes e
Lacerda na região de Cáceres
durante rondas ostensivas
prendeu na noite de domingo último,
(28), um elemento suspeito, que
abordado foi identificado como João
Alcides Nogueira de 41, no bairro
residencial Glória em uma
motocicleta, que na ocasião, não
usava o capacete, primeiro sintoma
para que fosse parado.
Durante a revista na
motocicleta, os policiais
encontraram no baú do veículo de
duas rodas, um revolver calibre 38

municiado, bem como num
teste de etilômetro, ficou constatado
que João Alcides havia ingerido
bebida alcoólica duas infrações,
portanto, que justificaram a sua
detenção para averiguações.
Diante desta situação, de
suspeito a comprovado infrator, ele
recebeu voz de prisão e foi
encaminhado para delegacia, para as
demais providencias legais e ali foi
autuado por porte ilegal de arma de
fogo e infração da lei de transito por
estar conduzindo a motocicleta sob
efeito de álcool.

O crime de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito
está previsto no art. 16 da Lei n.
10.826, de 22 de dezembro de 2003
(Estatuto do Desarmamento), que
prevê pena de reclusão de 3 (três) a 6
(seis) anos, e multa.
Já no tocante a dirigir
embriagado, o Art. 306 do CTN,
prescreve que conduzir veículo
automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou de outra
substância psicoativa que determine
dependência, é crime e sua pena é de

Prefeitura Municipal de
Araputanga, por meio da
Secretaria de Educação e
Cultura, realizou, na última semana,
a entrega de títulos de “Honra ao
Mérito” a todas as Escolas
Municipais de Araputanga. Os
títulos foram entregues devido ao
desempenho positivo que as
instituições tiveram no Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB 2017, anunciado esse
ano pelo Ministério da Educação.
O índice é emitido pelo
Ministério da Educação, a cada dois
anos, e tem como parâmetro,
diferentes dados, dentre eles a nota
da “Provinha Brasil”. Cada Escola
Municipal de Araputanga foi
representada por suas turmas de 5º
ano do Ensino Fundamental. Os
professores regentes das turmas
avaliadas também foram
homenageados. No total, quatro
profissionais da educação
receberam a homenagem com o

título de honra ao mérito:
Prof.º Esp. Edison Pereira Lima e
Prof.ª Esp. Maria Lúcia Alves
Batista, da Escola Municipal
Rodolfo Trechaud Curvo; Prof.º
Esp. Renaldo Ferreira Sores, da
Escola Municipal Professora Cleusa
Braga Hortêncio e; Prof.ª Esp.
Rosimar Evangelista dos Santos, da
Escola Municipal José Evaristo da
Costa.
Ao longo dos últimos 1 ano
e 8 meses, foram realizadas
diferentes ações, objetivando
melhorar o processo de ensinoaprendizado dos alunos
matriculados na rede municipal de
ensino, dentre elas a climatização de
unidades de ensino, construção de
salas de aulas e aquisição de
materiais didáticos, livros e
brinquedos pedagógicos.
Com a nota, as escolas
municipais superaram a meta para o
ano de 2017, obtendo uma nota
comparável aquelas obtidas por
Foto: Rafael Heleodoro
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Filho de ladra é preso com
motoca afanada em Cáceres
Da Redação

A

Policia Militar de Mirassol
D'Oeste recuperou no último
domingo a motocicleta
Honda Titan de cor vermelha com
placa JZB-7857, furtada no dia 13 de
outubro em Cáceres e que estava na
posse de um individuo suspeito,
circulando pela Rua 2, na vizinha
cidade de fronteira.

O suspeito na ocasião ao
avistar a barca da PM, tentou se
evadir, sentido final do bairro Jardim
São Paulo e posteriormente cruzou
várias ruas seguindo sentido a Rua 8,
ignorando a sirene e o silibim da
viatura, efetuando manobras
perigosas, ao cruzar as ruas
adjacentes, colocando em risco a
Foto: PM/MT

Titan apreendida com ladrãozinho foi furtada em Cáceres

própria vida e a de demais
condutores e de pedestres.
Finalmente detido na
Armando Marques Marquezan, no
bairro Parque Morumbi, e
identificado como Vanderlei, o
suspeito adentrou a casa de úmero 93
daquela rua, largando a moto na rua.
Para azar dele, os policiais após sua
detenção, constataram que ele havia
completado 18 anos no mês anterior,
setembro. Livre de várias broncas
como menor, (furto e receptação) ele
agora deverá responder pelo novo
crime. Conforme a policia, esta era a
terceira motocicleta furtada pelo
ladrãozinho.
Se prevalece ou não a
hereditariedade delituosa, Vanderlei
é filho de uma presa, que foi flagrada
recentemente com integrantes de
uma quadrilha em sua casa. Dentre
os cinco homens presos, naquela
ocasião, dois estavam com
mandados de prisões em aberto,
expedido pela justiça, após o
Delegado de Polícia de Mirassol
D'Oeste representar pela pedido de
prisão, tendo em vista a confirmação
através das investigações que ambos
participaram de vários crimes de
roubo a veículos e residências na
região.

Cáceres-MT, quarta-feira 31 de outubro de 2018

Professores regentes das turmas avaliadas foram homenageados
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BICHOS DO PANTANAL

Estudantes ouviram atentos os relatos do líder da Expedição, sobre a necessidade de conservação dos rios para garantia da qualidade de vida da população

Ação de educação ambiental
interage centenas de alunos
Assessoria
Foto: Karol Garcia

muitas limitações. Isso serviu para
mostrarmos às crianças a importância de
conectá-los à natureza e estava evidente em
seus rostos como gostaram e o trabalho foi
produtivo”, conta Mahal. Em Cáceres, a
equipe completou 3.400 quilômetros da
expedição, que tem como destino final o Rio

Amazonas. Ao final da
programação de cerca de 3 horas, o
tradicional Grupo Chalana se apresentou
encerrando a programação na Praça de
Eventos da Sematur. O Projeto Bichos do
Pantanal é patrocinado pela Petrobras, por
meio do Programa Petrobras

realizado pelo Instituto Sustentar
de Responsabilidade Socioambiental.
O Projeto Bichos do Pantanal atua
desde agosto de 2013 em Mato Grosso, com
foco em três pilares de ação: a conservação
da biodiversidade, a educação ambiental e o
desenvolvimento local.

HUMANIZADAS

Solenidades no interior
valorizam aposentadas
TJ/MT c/ Redação

O

Registro na praia do Daveron abriu contato com expedicionários

R

ealizado pelo Instituto Sustentar e
patrocinado pela Petrobras, por meio
do Programa Petrobras
Socioambiental, o projeto elaborado pelos
Bichos do Pantanal, contemplou cerca de
860 estudantes da Rede Pública Municipal
de Cáceres, com uma ação de educação
ambiental, através do Programa Petrobras
Socioambiental.
Os estudantes conheceram a
história e o trabalho de um grupo de
pesquisadores que formam a Expedição
Internacional “Redescobrindo a América do
Sul” (“Ascending South America”), que está
percorrendo 6.500 quilômetros do
continente para salientar as ameaças
ambientais e as mudanças climáticas. alunos
para conhecer a Expedição Internacional
“Redescobrindo a América do Sul”.
A programação incluiu uma
apresentação do Projeto Bichos do Pantanal,
que está em sua segunda edição e que apóia a
Expedição. Para o pesquisador e responsável
pelas ações de Educação Ambiental do
Projeto, Mahal Massavi, o objetivo foi
atingido, já que a troca de informações e
divulgação do trabalho tanto do Bichos do
Pantanal quanto da Expedição

“Redescobrindo a América do Sul”
foram surpreendentes.
“Os estudantes também puderam
conhecer de perto todos os equipamentos
utilizados pelos pesquisadores como os
usados para observação da fauna, como
binóculos e lunetas. Ficou evidente a
satisfação deles ao ter esse contato tão
próximo à natureza e às pessoas que fazem
desse um ofício tão encantador. Os alunos
são das mais diversas idades, sendo de
turmas do 5º ao 9º do Ensino Fundamental”,
afirmou Mahal.
Os alunos ouviram atentamente os
relatos do líder da Expedição, Andy
Leemann, que abordou principalmente a
necessidade de conservação dos rios para
garantia da qualidade de vida da população.
Andy relatou aos grupos de estudantes as
dificuldades, percalços, mas também o
encantamento a que os 15 membros do grupo
estão suscetíveis e listou alguns dos
inúmeros animais que foram vistos ao longo
do percurso. “A cada 150 quilômetros
percorridos eles fazem uma parada para
acampar.
Na maioria das vezes lugares
inacessíveis, no meio da natureza e com

ito comarcas do interior de Mato
Grosso realizaram a cerimônia
“Aposentadoria Humanizada”. Esta
é uma iniciativa da gestão do desembargador
Rui Ramos Ribeiro, que tem o objetivo de
valorizar aqueles servidores que
contribuíram com o Poder Judiciário. No
Tribunal de Justiça a solenidade com os
servidores que encerram sua jornada de
trabalho foi realizada na semana passada,
(24), com a presença do presidente do TJ.
Solenidades semelhantes também
ocorreram nas comarcas de Barra do Bugres,
Cuiabá, Mirassol D'Oeste, Pontes e Lacerda,
Sinop, Rondonópolis, Várzea Grande e Vera.
Em Pontes e Lacerda, foram
homenageadas Vera Lúcia Demarchi
Bolonhese Leles Martins, Roseli Aparecida
Demarchi Nascimento e Vanir Maria Franco
da Silva e em Mirassol D'Oeste, a servidora
Maria Regina de Lazari Onório.
Em Barra do Bugres, a servidora Izaires
Soares contou que agora vai aproveitar o
tempo livre para se dedicar à família,
principalmente aos cuidados com sua mãe,
que tem 103 anos.
Ela foi a homenageada da vez com
a Aposentadoria Humanizada e disse ser
muito gratificante participar de um momento
como este, após 30 anos de serviços
prestados à justiça mato-grossense.
Na Comarca de Rondonópolis a
servidora Célia Regina Victo Coelho
Torregrossa falou da emoção do momento,
após 34 anos de trabalho.

Em Várzea Grande, Vera Lúcia de
Amorim Oliveira dedicou 25 anos ao Poder
Judiciário, se aposentou trabalhando na
Central de Apreensões e também teve a
cerimônia de Aposentadoria Humanizada.
A Aposentadoria Humanizada foi
instituída por meio de Instrução Normativa
3/2018-CRH, no âmbito do Primeiro e
Segundo Graus, expedida pelo presidente do
TJMT.

A normativa determina que a ação
seja realizada de maio e outubro e seja
promovido pelo juiz-diretor de cada
comarca. São ações voltadas para a
humanização das relações no trabalho,
especialmente no serviço oferecido aos
servidores e magistrados ativos, inativos e
seus dependentes, aumentando a motivação,
melhorando a auto-estima, a produtividade e
a qualidade de vida no trabalho.
Foto: TJ/MT

Maria R. de Lazari Onório, homenageada em Mirassol D'Oeste

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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INCONSTITUCIONALIDADE CHAPADA

O benefício fiscal representou um forte estímulo ao setor produtivo madeireiro
de Mato Grosso com repercussão nos interesses ambientais da coletividade

MPF representa Governador de Mato Grosso por
crime de responsabilidade contra lei orçamentária
Assessoria
Foto: Ednilson Aguiar

O

Ministério Público Federal em
Mato Grosso (MPF/MT), por
meio do Ofício Ambiental,
representou à Assembleia Legislativa o
governador do estado de Mato Grosso,
José Pedro Taques, por crime de
responsabilidade contra lei orçamentária,
em razão da inconstitucionalidade da Lei
Estadual nº 10.632/2017, que isentou o
ICMS das operações diferidas de madeira
em tora, originadas de florestas plantadas
ou nativas do estado, manifestamente em
desacordo com as exigências
constitucionais. A lei garantiu, ainda, que
a isenção retroagiria a 5 de maio de 2016.
O benefício fiscal representou
um forte estímulo ao setor produtivo

madeireiro de Mato Grosso com
repercussão nos interesses ambientais da
coletividade. Por isso, o Ofício Ambiental
do MPF/MT, pelo procurador da
República Pedro Melo Pouchain Ribeiro,
instaurou procedimento com o fim de
acompanhar o cumprimento das
exigências constitucionais para a
concessão do benefício fiscal.
Assim, foram levantadas
informações junto à Secretaria de Fazenda
do Estado de Mato Grosso (Sefaz/MT) e
também junto à Assembleia Legislativa
do estado.
Com base nas informações
recebidas dos órgãos acionados, concluiuse que a Lei nº 10.632/2017 é de

“inconstitucionalidade
chapada”, ou seja, evidente. Foram
identificados vícios na concessão da
isenção fiscal de ICMS. Isso porque o
benefício não encontra amparo em
convênio interestadual, como exigido
pela Constituição (art. 155, §2º, XII, “g”).
Faltou ainda, o demonstrativo
regionalizado no projeto da lei
orçamentária anual, sobre as receitas e
despesas, do efeito decorrente da isenção
estabelecida. Por fim, constatou-se
também a inobservância das disposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal (art.
14).
Estas falhas foram alertadas já
deste o trâmite legislativo, como

Segundo o MPF Taques ignorou a advertência e sancionou a lei sancionada

F i s c a l i z a ç ã o
e
Acompanhamento da Execução
Orçamentária (CFAEO) da Assembleia
Legislativa. Ainda, uma nota técnica
emitida pela própria Sefaz/MT
recomendou o total veto da lei ao
governador. Alertou-se que, com a
aprovação da referida lei, “o valor de
renúncia para o ano de 2018 seria de R$
88,7 milhões (devido ao valor retroativo a
maio de 2016) e de R$ 54,89 milhões para
2019 e R$ 59,54 milhões para 2020”.
A advertência foi ignorada e a lei
sancionada por Taques. Daí porque o
MPF/MT concluiu que, “Sabedouro de
que José Pedro Taques, ex-procurador da
República, possui notório saber em direito
constitucional, já tendo trabalhado como
professor desta disciplina, compreendo
que sua deliberada ignorância às
advertências da Sefaz/MT, tanto na
propositura, como na sanção de projeto de
lei manifestamente inconstitucional,
fornece indícios suficientes de conduta

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

responsabilidade contra a lei
orçamentária, consoante previsão do
artigo 1º, Lei Federal nº 7.106/1983 c/c
Art. 10, 4., da Lei Federal 1.079/1950”,
consta de um trecho do documento
encaminhado à PGR".
Na representação, o MPF/MT
esclarece ainda que os fatos levantados
ainda podem justificar a
responsabilização do governador de Mato
Grosso por ato de improbidade
administrativa, com base na Lei nº
8.429/92.
O Procurador-Geral de Justiça
do Ministério Público de Mato Grosso
também recebeu representação de
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
10.632/2017.
Por fim, o Procedimento
Administrativo instaurado foi
movimentado para a Procuradoria Geral
da República (PGR) para eventual
provocação junto ao Supremo Tribunal
Federal (STF).

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
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BEACH-SOCCER

No confronto de volta, amanhã, o Santa joga por um empate para ir para a decisão do campeonato, no dia 10 e o Óptica, necessita vencer por diferença de um gol

Santa Cruz e Vila Irene saíram
na frente no Cacerense de Areia

Assessoria

Foto: Divulgação

N

os dois jogos de ida, da
terceira fase do 10º
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia, realizada na
última sexta-feira (26), na Praça
do Bairro da COHAB nova, não
houve economia de gols,
proporcionando aos
aproximadamente 350 pessoas
que lá estiveram, grandes
emoções do começo ao fim.Ao
término da rodada, nos dois
jogos,foram marcados 16 gols.
Na primeira partida da
noite, uma partida brilhante em
todos os sentidos, entre Óptica
Júnior x Santa Cruz. Mostrando,
que quer chegar a final e
conquistar o título de campeã, o

Santa Cruz, sob o
comando do Desportista Lobão,
teve tranqüilidade enquanto
esteve atrás do marcador, e
venceu a Óptica Júnior, pelo
placar de 5 a 4.
No confronto de volta,
que irá ocorrer amanhã, (1º/11) o
Santa joga por um empate para ir
para a decisão do campeonato, no
dia 10. Já a Óptica, necessita
vencer por uma diferença de um
gol.
“Não tem nada decidido.
A vaga ainda está em aberta, e
vamos correr atrás do prejuízo.
Tenho plena confiança em meu
grupo”, disse ao final da partida, o
técnico Odenir, da Óptica.

E complementou, “foi
uma grande passo para
chegarmos a decisão, temos que
ter tranqüilidade para o jogo de
volta, até porque do outro lado
tem uma grande que é a Óptica
Júnior”, ressaltou o técnico do
Santa, Lobão, que já conquistou o
titulo de campeão do campeonato
por três vezes, quando dirigia a
equipe Irmãos Parreira.
No jogo de fundo, apesar
do susto que tomou no início da
partida, por estar em
desvantagem no placar, a equipe
do Vila Irene, que tem um elenco
muito forte e qualificado,
deslanchou pra cima do 13 de
Maio, pelo marcador de 5 a 2.

NO PANORAMA

A.S.M sagra-se campeã
da Copa Society/Cáceres
Assessoria

C

erca de 400 pessoas
compareceram sábado
último, (27), no bairro
Jardim Panorama,para prestigiar
o encerramento da 1ª edição da
Copa de futebol Society,
realizada naquele bairro, segundo
integrantes da comissão
organizadora do evento.
“Graças a Deus, tudo

correu na mais perfeita
harmonia, sem nenhuma
confusão entre torcedores e
jogadores. Tudo dentro da
normalidade, e esses fatos nós dá
mais força ainda para que ano que
vem possamos estar organizando
a segunda edição do evento.”,
ressaltou Leony Carlos de Paula,
o idealizador da Copa, que nessa
Foto: Ilustrativa

Futebol society ou Fut.-7 é um desporto de atletas de fim de semana
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com a participação de 12
equipes dos mais diversos bairros
da cidade, e começou no mês de
março. Na grande decisão, a
equipe A.S.M do bairro
Maracanãzinho levou a melhor,
em uma partida super disputada,
vencendo o Juventus pelo
marcador de 3 a 2, ficando com o
titulo de campeã. A equipe do
bairro Garcês, ficou com terceira
colocação ao vencer nos pênaltis
o União Cacerense, por 3 a 2. No
tempo normal, a partida terminou
empatada em 0 x 0.
A campeã: A.S.M,
recebeu o troféu e R$ 1.200,00
em espécie, cabendo a Vice
campeã: Juventus, troféu e R$
700,00. Para o 3º classificado, o
União Cacerense, também foi
entregue um troféu e R$ 400,00.
O goleiro menos vazado, foi o
Bruno do A.S.M, que ganhou um
par de chuteira e a artilharia da
copa ficou com o jogador
Guilherme, do Garcês, que
marcou 5 gols e também levou
um par de chuteira.

Santa Cruz sob o comando de Lobão faturou o Óptica Junior

Para o jogo de volta, o
Vila tem a vantagem do empate a
seu favor, enquanto o 13 precisar
sobressair e vencer por uma
diferença de três gols. “É uma
missão dura, mas vamos nos
esforçar para reverter essa
situação”, disse Rodrigo, técnico
do 13 de Maio.
Segundo ele, apesar de ter
uma boa vantagem, é preciso que
os jogadores tenham humildade,
principalmente, para administrar
esse placar. “Vamos respeitar a

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
realizações e sucesso, depois
de alguns dias de esforço,
enfrentamento de problemas e aumento de
responsabilidades. Agora que tudo
retomou o equilíbrio, procure cuidar de si
mesmo.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de
amigos novos e antigos. O momento pode
envolver o início de um importante curso
ou o planejamento ou realização de uma
viagem.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de melhora
do humor, maior otimismo e
renovação da fé. O momento
é ótimo para renovar sua energia vital,
depois de dois dias de pessimismo e fé
abalados. Dia ótimo para negociações com
pessoas e empresas estrangeiras.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento positivo e bons
resultados em investimentos
financeiros. O momento é ótimo para
pedido de empréstimos e concretização de
projetos e contratos que envolvam o
aumento de seus rendimentos.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
interiorização e retomada do
equilíbrio emocional. O
momento pode envolver a necessidade de
estar mais perto de si mesmo, de seu mundo
emocional e fazer uma limpeza de
sentimentos e pessoas tóxicas.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
envolvimento com seu
mundo emocional e apaixonamento.
Você estará com o coração aberto e com
as emoções à flor da pele. Um romance
pode começar a ser desenhado pelo
Universo.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e nos relacionamentos
novos e antigos. O momento pode envolver
a necessidade de sair e divertir-se com
amigos. Um namoro pode começar.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
interiorização e
necessidade de retomar o
equilíbrio emocional, depois de dois dias
de dificuldades e enfrentamento de
problemas. O dia é ótimo para praticar
atividades que unam mente e corpo.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento positivo no
trabalho. O relacionamentos
com colegas e parceiros ganha força e
equilíbrio. Você pode ser convidado a
fazer parte de um novo projeto de trabalho
ou começar em um novo emprego.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento agradável na vida
social e aproximação de
amigos queridos. O dia é ótimo para a
realização de novos contatos comerciais
com grandes empresas, clubes e
instituições.

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento na vida social e
abertura do coração. O dia
segue mais tranquilo, com a renovação de
suas emoções. Um relacionamento
afetivo, que passou por problemas nos
últimos dias, retoma o equilíbrio.

SOCIAL
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Parabéns a você Gilda Mendes Moreira
Assunção. Hoje você completa mais um ano e
nós da família do JCC esperamos que celebre
com muita alegria e esperança para viver
muito mais anos. Desejamos toda a felicidade
do mundo, muito amor, sucesso e saúde para
todos os dias. Você merece tudo de bom que
acontecer, pois é uma pessoa especial. Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

A Lua em Câncer recebe um
ótimo aspecto do Sol e
Mercúrio em Escorpião,
indicando um dia de
movimento positivo em sua
vida doméstica e familiar,
depois de dias de
enfrentamento de problemas. O momento
pode envolver a necessidade de estar mais
perto dos seus. A compra ou venda de um
imóvel não está descartada.

equipe adversária, porque
ainda não tem nada ganho”,
finalizou Creidson, responsável
pela equipe do bairro Vila Irene.
Amanhã, jogam, às
20h00,Vila Irene x 13 de Maio e
às 21h00, Óptica Júnior x Santa
Cruz.
De acordo com a
organização do Campeonato de
Areia deste ano, já foram
realizadas 30 jogos, e foram
marcados 208 gols. (Fonte Luiz
Garcia).

***********************
Embelezando nossa High Society a médica
cacerense Simone Valéria Pinheiro do Amaral,
que atende na cidade de Rosário Oeste, ela que
domingo festejou data nova e recebeu os
calorosos abraços da família e amigos. Que
Deus ilumine sua caminhada permitindo a
você comemorar essa data por muitos anos.

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

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

Parabenizamos Almires Lindomar Pereira dos Santos
pela passagem de mais um natalício desejando
felicidades e muitos anos de vida.

As flores multicoloridas de hoje é endereçada a
querida Marlucy Camy Serrou que apagou
velinha ontem e recebeu o carinho mais que
especial dos familiares e rol de amigos. Receba
hoje nossos parabéns com os mais sinceros
votos de saúde, paz, amor e prosperidades.
Que esse novo ano seja pleno de coisas boas.

