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 Projeto chega ao município nesta sexta-feira (20) oferecendo diversas atividades, todas gratuitas. A ação conta com atendimentos de saúde, corte de cabelo e massagem, além 
de palestras sobre violência no trânsito, exploração sexual de crianças nas estradas e uso de drogas. Página 05

 A Prefeitura de Cáceres por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde adquiriu com recurso 
próprio no valor aproximado de 
100 mil, um aparelho de ultrassom, 
que está sendo usado no Centro 
Referencial de Saúde (Postão) para 
exames de mama e obstétrico. 
       Página 03

 O Centro de Oncologia de Cáceres que 
foi construído em 2008 e começou a funcionar 
no ano de 2013, hoje atende cerca de mil 
pacientes por mês. De acordo com o médico 
oncologista Dr. Eduardo Marques Lima, em 
entrevista ao Jornal Correio Cacerense,  dos mil 
pacientes atendidos,  nem todos são 
diagnosticados com câncer. Página 03
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EM CÁCERES

Caravana Siga Bem promove os Direitos
Humanos com diversas ações gratuitas
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Atividades realizadas durante a Caravana Siga Bem
 

Aparelho de ultrassom da Prefeitura de Cáceres começa
a funcionar tirando milhares de pessoas da fila de espera

SAÚDE

PREVENÇÃO

Aparelho instalado e já sendo utilizado para exames

Foto: Ilustrativa

Centro de Oncologia de Cáceres realiza
cerca de 1000 atendimentos por mês
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Dr. Eduardo Marques Lima

CÁCERES ECOLÓGICA

SICMATUR pede apoio da sociedade para
coleta seletiva de garrafas pets e de vidro
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ressonância.
 “Estamos t rabalhando 
muito para isso. Vamos fazer gestão 
e buscar as parcerias necessárias 
junto ao Governo do Estado de Mato 
Grosso e aos Deputados e Senadores 
que apóiam o nosso município para 
até o fim do nosso mandato entregar 
mais esse benefício para o povo 
cacerense, o aparelho de ultrassom é 
o primeiro passo, sabemos como é 
difícil para quem está na fila de 
espera por um exame de imagem é 
desumano a luta que vive a família 
contra o tempo para salvar a vida do 
ente querido. 
 J á  t e m o s  i n ú m e r a s  
conquistas dentro da saúde, com 
compra de ônibus, construções de 
(UBS) Unidade Básica de Saúde 
modelo para o mundo, mas sei que 
ainda a muito o que se fazer, mas 
estamos no caminho certo,” finaliza 
Francis.

 Prefeitura de Cáceres por Am e i o  d a  S e c r e t a r i a  
M u n i c i p a l  d e  S a ú d e  

adquiriu com recurso próprio no 
valor aproximado de 100 mil, um 
aparelho de ultrassom, que está 
sendo usado no Centro Referencial 
de Saúde (Postão) para exames de 
mama e obstrétrico.
 “O nosso objetivo é dar 
celeridade aos atendimentos 
proporcionando cada vez mais 
qualidade de vida aos usuários do 
SUS – Sistema Único de Saúde. 
 A empresa Philips do Brasil 
capacitou a equipe para o manuseio 
do aparelho e agora começamos 
atender a população, a Dra Joiziane 
Pires já realizou os primeiros 
exames, a meta é acabar com a fila de 

espera para esse primeiro semestre 
ainda”, disse o Secretário de Saúde 
Roger Alessandro.
 O Prefeito Francis Maris 
Cruz ressalta que sua gestão trabalha  
com metas, na primeira Gestão a 
meta principal era informatizar a 
saúde para ter um modelo funcional, 
desde o agendamento de consultas, 
exames, remédios, controle de 
estoque, enfim todas as unidades 
interligadas, ter assim um histórico 
da vida do paciente e controle de 
tudo que é necessário para esse 
atendimento do começo ao fim. 
 Já para essa nova gestão a 
meta é a implantação de um centro 
de imagem, onde além dos exames 
de ultrassonografia será feito 
também raio-x, tomografia e 

manifestou preocupação quanto ao 
resultado da última pesquisa do Inca 
que revelou que a partir do próximo 
ano o câncer será a doença que mais 
matará no Brasil,  lembrando que em 
outros países já é. 
 Daí a  importância da mídia 
em divulgar  campanhas  de  
conscientização quanto aos exames 
preventivos. “Uma iniciativa como 
essa é fundamental para que a 
população tenha conhecimento da 
importância do diagnóstico precoce.
 Como já foi dito a doença 
v e m  a u m e n t a n d o  
consideravelmente no mundo inteiro 
e tem se tornado causa frequente de 
morte ".

médico enfatizou que, quem tiver 
interesse em ajudar o Projeto Laços e 
Abraços, que atende a região e os 
assentamentos,  pode estar se 
dirigindo ao Centro de Oncologia 
localizado no Hospital Regional.
 Ele também fez questão de 
informar que está sendo construído 
no HR com recursos do Leilão 
Flavia Mariano,  8 leitos que serão 
destinados apenas para pacientes em 
tratamento contra o câncer, a ala 
destinada a esses pacientes contará 
ainda com uma sala de estudo para os 
acadêmicos da UNEMAT do curso 
de medicina e enfermagem, entre 
outros.
 Ao finalizar Dr. Eduardo, 

Dr. Eduardo informou que 
Centro de Oncologia, 
realiza mensalmente 170 

quimioterapias, 13 procedimentos 
cirúrgicos e 70 cirurgias em 
pacientes internados no Hospital 
Regional.
 M é d i c o  p i o n e i r o  n a  
oncologia em Cáceres, Dr.  Eduardo 
destacou que hoje o centro conta 
com seis médicos capacitados que 
atuam em diferentes áreas da 
oncologia. Ele contou que  não  
esquece dos problemas enfrentados 
no inicio, mas que foram superados 
ano a ano. Segundo o médico hoje 
quem suspeita ou tenha um 
problema diagnosticado pode estar 
se dirigindo até o centro de 
oncologia, marcando sua consulta,  
sem ter a necessidade de um 
encaminhamento. E se realmente 
diagnosticado já pode dar início ao 
tratamento.
 Quando questionado sobre o 
projeto Laços e Abraços, de sua 
autoria, o médico explicou que  até o 
momento ele realizava as viagens 
com recursos próprios, e que para 
dar continuidade necessita de 
patrocínio e uma unidade de 
a tendimento  móvel ,  para  a  
realização dos exames e pequenos 

ambulatório, não só em Cáceres 
como na região que realize com 
rapidez um Papanicolau, uma  
m a m o g r a f i a ,  a s  f i l a s  s ã o  
intermináveis, e isso faz com que 
muitas vezes o diagnostico seja 
tardio, dificultando o tratamento 
precoce.
 Durante a entrevista o 

procedimentos, se necessário.
 Dr. Eduardo fez questão de 
frisar que o trabalho de prevenção é 
muito importante, pois o câncer 
quando diagnosticado no inicio e em 
de te rminados  casos  com o  
tratamento o paciente tem 100% de 
chance de cura. Mas ressaltou que  o 
grande problema é encontrar um 

parceiros como Sistema Prisional 
por meio da mão de obra de cerca de 
50 reeducandos, conta com apoio da 
sociedade em geral na coleta seletiva 
de garrafas pets e de vidros, a fim de 
somar um numero satisfatório para a 
confecção dos enfeites durante as 
oficinas.
 A SICMATUR informa a 
população que assim que forem 
juntadas um numero satisfatório de 
garrafas, basta ligar na secretaria  
fone (65) 3222-3455 ou 3222-3499 
q u e  s e r á  p r o v i d e n c i a d o  o  
recolhimento destas ou quem 
preferir poderá estar levando as 
garrafas até a SICMATUR .

evido ao grande sucesso da Dt e m p o r a d a  d o  N a t a l  
Ecológico em 2016, a 

SICMATUR resolveu ampliar o 
projeto para outras datas festivas de 
Cáceres.
 N e s s e  a s p e c t o  f o i  
desenvolvido o Projeto “Cáceres 
Ecológica”, que prevê a realização 
de oficinas com artes em garrafas 
pets e de vidros, as quais resultarão 
em enfeites decorativos para os três 
maiores eventos da cidade o FIPe, o 
Aniversario da cidade e  o Natal Luz.
 Mas para que o projeto 
aconteça e tenha um resultado 
positivo a SICMATUR e seus 

PREVENÇÃO

Centro de Oncologia de Cáceres realiza
cerca de 1000 atendimentos por mês

Da Reportagem

Médico pioneiro na oncologia em Cáceres, Dr.  Eduardo destacou que hoje o centro 
conta com seis médicos capacitados que atuam em diferentes áreas da oncologia

 
Foto: Ilustrativa

SAÚDE

Aparelho de ultrassom da Prefeitura de Cáceres começa
a funcionar tirando milhares de pessoas da fila de espera
Assessoria
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Prefeito Francis Maris Cruz

Em Cáceres são realizadas 170 quimioterapias ao mês
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SICMATUR pede apoio da sociedade para
coleta seletiva de garrafas pets e de vidro
Da Reportagem  
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Enfeites feitos com garrafas pets
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 om apoio da Organização das CNações Unidas (ONU), uma 
caravana que percorre mais de 

100 cidades brasileiras levando diversas 
ações de promoção dos Direitos 
Humanos chega nesta sexta-feira (20) a 
Cáceres, com muitas atividades 
gratuitas.
 Realizado em postos de 
combustível, o projeto, chamado 
Caravana Siga Bem, tem o propósito de 
levar saúde, lazer, educação e cultura a 
p o p u l a ç õ e s  m u i t a s  v e z e s  
marginalizadas do acesso a esses 
serviços no dia a dia, como motoristas 
profissionais – em especial, os 
caminhoneiros – e comunidades 
afastadas dos grandes centros urbanos. 
 A parada acontecerá nesta 
sexta-feira (20) e sábado (21), no Posto 
Caramujo (Rod. BR 174, KM 30, S/N), 
das 13h às 22h.
Atividades Gratuitas - Entre as 
atividades oferecidas: atendimento de 
saúde, corte de cabelo, massagem, teatro 
e shows musicais. Aos motoristas, 
have rá  pa l e s t r a s  sob re  t emas  
importantes no cotidiano das estradas, 
como violência no trânsito, exploração 
sexual de crianças e adolescentes e uso 
de entorpecentes. Devido ao grande 
número de homens nesta categoria, o 
projeto também conversará com este 
público sobre violência doméstica e a 
Lei Maria da Penha. Além de diversas 
atividades, o projeto conta ainda com 
um espetáculo teatral apoiado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
que, através da comédia, abordará de 
forma inédita os 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável e a 
Agenda 2030. Ao invés de artistas 
profissionais, a peça é encenada por 
caminhoneiros, que sobem ao palco para 
dialogar, por meio da arte, com seus 
colegas de estrada sobre assuntos 
importantes para a cidadania.

 O projeto, que é a maior ação 
social itinerante da América Latina, 
conta ainda com os patrocínios da 
Petrobras e da Mercedes-Benz.
Exames de Saúde - A natureza 
itinerante de trabalho a que a categoria é 
submetida faz com que os profissionais 
das estradas encontrem grande 
dificuldade em cuidar da saúde.
 De acordo com estudo da 
Confederação Nacional do Transporte 
(CNT), 55% dos motoristas não têm o 
hábito de passar por exames preventivos 
de saúde. Ao mesmo tempo, 24% 
utilizam ou já utilizaram medicamentos 
controlados. Desse total, 58% para 
hipertensão. Cerca de 60% não praticam 
exercícios físicos.
 Por isso, a Caravana Siga Bem 
oferece em todos os seus eventos o 
Espaço da Saúde, que conta com o apoio 
de profissionais especializados das 
Secretarias da Saúde dos municípios 
visitados. Nele, os visitantes passam por 
testes de glicemia, pressão arterial, são 
vacinados e fazem exames rápidos de 
HIV e sífilis, além de outros serviços.
Violência nas estradas - A ação envolve 
ainda palestras de conscientização com 
o objetivo de promover a reflexão sobre 
temas importantes para quem vive a 
rotina das estradas. Uma delas é o Siga 
Bem Criança. A palestra conversa 
diretamente com os caminhoneiros, que 
possuem um relevante papel de vigilante 
das rodovias, onde se concentra a 
maioria dos pontos de exploração sexual 
de crianças e adolescentes, sobre como 
levar as denúncias às autoridades por 
meio do Disque 100. De acordo com 
levantamento da PRF, as estradas 
brasileiras concentram mais de 1,8 mil 
pontos de risco a ocorrências desse 
crime.
 Outro importante parceiro é a 
Polícia Rodoviária Federal, que 
acompanha a ação em todas as etapas 

com as palestras do Cinema Rodoviário. 
As estradas brasileiras dizimam dezenas 
de milhares de vidas todos os anos. Em 
2015, foram 42 mil mortes e mais de 500 
mil casos de invalidez permanentes 
resultantes da violência do trânsito no 
país.
 Buscando contornar este 
cenário por meio da educação, as 
palestras convidam os motoristas para 
um diálogo sobre direção segura e 
responsabilidade no trânsito, orientando 
também sobre leis de Código de Trânsito 
Brasileiro.
 O projeto ainda aborda outro 
tema de extrema importância para a 
categoria que é o uso de drogas 
estimulantes durante a jornada de 
trabalho.
Teatro com apoio da ONU aborda 
Direitos Humanos - A Caravana Siga 
Bem 2016 terá, em todas as cidades 
visitadas, a apresentação da peça teatral 
"Ó Xente! E os Direitos da Gente?”. 
Com apoio inédito da Organização das 
Nações Unidas (ONU), a peça abordará 
de forma lúdica e divertida os 17 
Objet ivos de Desenvolvimento 
Sustentável.
 O  ob je t ivo  é  a judar  a  
disseminar o conteúdo da Agenda 2030, 
firmada em setembro do ano passado 
pelos 193 países  membros da 
organização e que contém os 17 ODS. 
Suas 169 metas estão estruturadas em 
três pilares: o social, o ambiental e o 
econômico.
 “Os ODS são um compromisso 
global para promover, de forma 
integrada, a proteção ambiental, o 
progresso social e o crescimento 
econômico em escala global. Para que o 
desenvolvimento sustentável seja 
alcançado é crucial harmonizar as suas 
três dimensões. Não basta apenas 
crescer; é fundamental também incluir e 
proteger.  Esses  elementos são 
interligados e fundamentais para o bem-
estar dos indivíduos e das sociedades”, 
declarou o coordenador residente do 
Sistema ONU no Brasil, Niky Fabiancic, 
para quem iniciativas como a da 
Caravana Siga Bem vão ao encontro do 
princípio da nova agenda global, que é 
“não deixar ninguém para trás.” A 
pa rce r i a  t ambém con temp la r á  
a t i v i d a d e s  p r o m o v i d a s  p e l o s  
organismos da ONU e entrega de 
materiais informativos.
 Para promover o tema, a 
Caravana Siga Bem irá apresentar em 
cada uma das mais de 100 cidades 
visitadas a peça teatral "Ó Xente! E os 
Direitos da Gente?”, que usará o clássico 
Dom Quixote como referência para 
mostrar a busca dos cidadãos pela 
conquista e exercício dos Direitos 
Humanos.
 No espetáculo, escrito por 
Josemir Medeiros e com direção de Tito 
Teijido, a figura quixotesca será 
encarnada por um caminhoneiro que, 
durante a sua , precisa combater viagem
os "monstros" com os quais se depara. 
Os "monstros" são inimigos que tiram da 
população a possibilidade de uma vida 
digna, ao cerceá-la de direitos básicos 

como: educação, saúde, condições 
dignas de trabalho, tolerância à 
diversidade e o respeito ao meio 
ambiente.
  “O espetáculo procura abordar 
de forma lúdica um tema que deve ser 
apropriado por todos os cidadãos, pois, 
para ter acesso aos Direitos Humanos, é 
preciso ter conhecimento do que ele 
significa”, comenta o diretor artístico 
Tito Teijido. “Para transmitir esse tema 
de forma divertida e acessível, 
construímos uma peça que utiliza 
elementos da linguagem e da cultura 
popular, como a Poesia de Cordel, além 
de ter como inspiração um dos maiores 
personagens da literatura mundial, o 
Dom Quixote”, completa o diretor.
 A peça é encenada pelos 
próprios motoristas e produtores do 
projeto.
Concurso Cultural - Para os motoristas 
profissionais, a Caravana Siga Bem 
promoverá mais uma edição do 
concurso Caminhoneiro do Ano, que 
convidará habilitados nas categorias C, 
D e E a testarem seus conhecimentos e 
premiará o melhor colocado com um 
caminhão zero quilômetro, no valor de 
R$ 350 mil.
Mais de 100 cidades visitadas - Maior 
ação itinerante de promoções e 
responsabilidade social da América 
Latina, a Caravana Siga Bem realizará 
eventos em mais de 100 cidades de 22 
estados brasileiros, percorrendo 32 mil 
quilômetros de estrada ao longo dos 
próximos dez meses – do fim de agosto a 
meados maio de 2017.
 Com diversas atrações e 
s e r v i ç o s ,  t o d o s  o f e r e c i d o s  
gratuitamente, a Caravana transformará 
postos de combustível numa verdadeira 
festa para caminhoneiros e comunidades 
estradeiras. O objetivo é levar a este 
público serviços aos quais não têm 
acesso no dia a dia, devido à sua rotina 
itinerante. E para atender aos rincões de 
norte a sul do país, a Caravana Siga Bem 

colocará duas equipes viajando 
simultaneamente: as Caravanas Eixo 
Norte e Eixo Sul.
 A primeira passará para estados das 
regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, 
retornando para São Paulo no fim do 
projeto. Já a Caravana Eixo Sul circula 
pelas regiões Sul, Centro-Oeste e 
Sudeste.
Programação:
Cáceres-MT
Dias 20 e 21/1
Das 13h às 22h
Posto Caramujo (Rod. BR-174, KM 30, 
S/N)
Atrações
Exames rápidos de saúde
Corte de cabelo e massagem
Apresentações Artísticas e Projetos 
Sociais
Entrega de Brindes
Concurso Cultural Caminhoneiro do 
Ano
Programação (20 e 21/1)
Das 13h às 20h – Serviço de Saúde: 
Afe r i ção  de  p r e s são  a r t e r i a l ,  
Distribuição de preservativos, Teste 
Rápido de HIV, material sobre DSTs, 
Vacinas, Orientação Sobre Drogas
Atendimento da equipe da Secretaria 
Municipal de Saúde
14h – Projeto Social: Apresentação de 
projetos artísticos locais
17h – Estúdio Siga Bem: Entrevistas e 
entretenimento com a equipe da 
Caravana Siga Bem
19h – Ciclo de Palestras
Palestra SIGA BEM CRIANÇA - 
Conselho Tutelar
Palestra SIGA BEM MULHER - Creas
Palestra Orientação Sobre Drogas - 
Secretaria Municipal de Saúde
Cinema Rodoviário - Polícia Rodoviária 
Federal
(20/1)
21h – Show ao Vivo
(21/1)
21h – Teatro da Caravana: - "Ó Xente, 
e os direitos da gente?"

EM CÁCERES

Caravana Siga Bem promove os Direitos
Humanos com diversas ações gratuitas

Realizado em postos de combustível, o projeto, chamado Caravana Siga Bem, tem o propósito de levar saúde, 
lazer, educação e cultura a populações muitas vezes marginalizadas do acesso a esses serviços no dia a dia
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 om as temperaturas elevadas em grande parte do país, as Cpessoas precisam ficar atentas aos cuidados com a saúde, 
principalmente com a hidratação do corpo. Isso porque o calor 

excessivo provoca o aumento da transpiração, o que pode resultar na 
perda de água e minerais e, consequentemente, causar cansaço, dor de 
cabeça, desregulação do trânsito intestinal, tonturas, entre outros 
sintomas.
 Para evitar esse problema, é essencial consumir água, pois a 
ingestão de líquidos é a melhor maneira de combater a desidratação, 
além de ser essencial em todos os processos metabólicos vitais do 
organismo. O elemento é o grande responsável por manter o organismo 
em equilíbrio, digerir e absorver os alimentos, diminuir a densidade do 
sangue, minimizar o inchaço, regular a temperatura corporal, reduzir 
infecções e desintoxicar.
 De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), para 
manter o corpo saudável, uma pessoa deve beber entre oito e dez copos 
de água por dia (aproximadamente dois litros), enquanto as crianças 
devem ingerir de quatro a seis copos. Nos dias mais quentes, porém, 
deve-se aumentar a ingestão.
 Quando falamos em hidratação, bebidas como os sucos de 
frutas, que, além de possuir água em sua composição, fornecem 
também diversos nutrientes ao organismo, são ótimas opções. Outra 
que merece destaque é a água de coco, pois conta com composição 
semelhante à de líquidos corporais, contribuindo também para a 
reposição de minerais como o potássio, geralmente perdido pela 
transpiração - nesse caso, a única ressalva é para as pessoas hipertensas 
e com deficiência renal, que precisam consumir com cautela, pois a 
bebida possui sódio entre seus nutrientes.
 Para aqueles que praticam atividades físicas, a recomendação é 
apostar nas bebidas isotônicas, desenvolvidas para repor os líquidos e 
sais minerais perdidos pelo suor, o que garante uma melhora no 
desempenho esportivo - o ideal é consumir ao término de uma 
atividade física de alta intensidade. Também é importante destacar que 
os atletas que consomem líquidos da maneira correta apresentam 
temperatura interna mais baixa e melhor frequência cardíaca.
 Mesmo com a correria do dia a dia, a ingestão de líquidos não 
pode ser deixada de lado. Para facilitar, escolha uma bebida que agrade 
o seu paladar (água, suco ou um chá gelado), coloque em uma garrafa e 
leve a todos os lugares a que for, seja carro, trabalho, academia e até 
mesmo os cômodos de casa. Essa é a melhor maneira de se manter 
hidratado e colaborar com a sua saúde.
Dr. Pedro Rubens Pereira Junior é coordenador do pronto 
atendimento adulto do Hospital San Paolo, centro hospitalar de média 
complexidade localizado na zona norte de São Paulo.

stão abertas inscrições Epara Aluno Especial da 
Universidade do Estado 

de Mato Grosso (Unemat). As 
inscrições que começaram hoje 
(16.01) encerram nesta quinta-
feira.  Os interessados devem se 
dirigir a Supervisão de Apoio 
Acadêmico (SAA) do câmpus 
onde são ofertadas as disciplinas 
que pretendem cursar e preencher 
o  fo rmulá r io  p róp r io  de  
solicitação para cursar disciplina 
na condição de Aluno Especial.
 Podem solicitar vagas de 
Aluno Especial para o período 
letivo 2017/1 presencial aqueles 
que possuem graduação ou que 
estejam cursando.  A depender da 
existência de vagas, cada discente 
especial poderá cursar até duas 
disciplinas por período letivo e 
em, no máximo, quatro períodos 
letivos.  As vagas são destinadas a 
candidatos graduados ou que 
estejam em curso superior de 
qualquer Instituição de Ensino 
Superior (IES).
 "Esta é uma grande 

chance de se atualizar, adquirir 
novos conhecimentos, satisfazer 
a curiosidade em outras áreas e 
a t é  m e s m o  p l e i t e a r  o  
aproveitamento da disciplina, 

caso venha cursar uma nova 
graduação", citou o professor 
José Ricardo Menacho.
 Em decorrência da greve 
dos servidores públicos em 2016 

s  e s t u d a n t e s  q u e  Oparticiparam do Exame 
Nacional do Ensino 

Médio (Enem) de 2016 terão 
acesso ao resultado final das 
provas nesta quarta-feira (18). 
 O Instituto Nacional de 
E s t u d o s  e  P e s q u i s a s  
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep) decidiu antecipar a 
divulgação, prevista para o dia 
19. 
 N o  r e s u l t a d o ,  o s  

candidatos poderão saber quanto 
tiraram em cada uma das quatro 
provas do exame: ciências 
humanas, ciências da natureza, 
l inguagens e  matemática.  
Também terão acesso à nota da 
redação, cujo tema foi a 
intolerância religiosa no Brasil.
 Também está agendada 
para o dia 18 uma coletiva de 
imprensa, na qual o Ministério da 
Educação deverá divulgar o 
calendário e regras do Sistema de 

Seleção Unificada (Sisu), que 
seleciona estudantes para vagas 
em universidades públicas com 
base na nota no Enem.
Teoria da Resposta ao Item - A 
correção do Enem é feita com 
base na metodologia da Teoria de 
Resposta ao Item (TRI), que não 
estabelece previamente um valor 
fixo para cada item. 
 O valor de cada questão 
varia conforme o percentual de 
acertos e erros dos estudantes 
naquele item. 
 Assim, um item que teve 
grande número de acertos será 
considerado fácil e, por essa 
razão, valerá menos pontos. 
 O estudante que acertar 
uma questão com alto índice de 
erros, por exemplo, ganhará mais 
pontos por aquele item.
 No final do ano passado, 
cerca de 6 milhões de candidatos 
fizeram o Enem em todo o país.
 As notas da prova podem 
ser usadas para pleitear vagas no 
ensino superior público pelo Sisu, 
bolsas no ensino superior privado 
pelo Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e para participar 
do Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies). 
 Além disso, os candidatos 
com mais de 18 anos podem usar 
o  E n e m  p a r a  r e c e b e r  a  
certificação do ensino médio.

http://portal.unemat.br/?pg=site
&i=proeg&m=calendario&c=20
17 ou no caso do curso de 
Medicina que tem calendário 
e s p e c í f i c o  e m :  
http://www.unemat.br/legislacao
/index.php?id_res=3452

as aulas do primeiro semestre de 
2017 terão início em 03 de abril, 
exceto para o curso de Medicina 
que iniciará em 23 de junho.
 O calendário acadêmico 
com todas as datas pode ser 
a c e s s a d o  e m :  

Dias de calor pedem atenção especial com a hidratação do corpo

UNEMAT

Inscrições para Aluno Especial
encerram nesta quinta-feira (19)
Hemilia Maia

decorrência da greve dos servidores públicos em 2016 as aulas do primeiro semestre de 2017 
terão início em 03 de abril, exceto para o curso de Medicina que iniciará em 23 de junho

 
Foto: Divulgação

Matriculas vão até quinta-feira dia 19

RESULTADO

INEP divulga hoje resultado do Exame
Nacional do Ensino Médio - ENEN 2016
Agência Brasil

ICMBIO
O Ins t i tu to  Chico  Mendes  de  
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) publicou nesta segunda-feira 
(16) três editais de Procedimento de 
Manifestação de Interesse – PMI. As 
publicações têm como finalidade a 
autorização de estudos de viabilidade 
técnica, econômica e financeira para 
subsidiar propostas de delegação de 
serviços a serem licitados pela 
administração pública nos parques 
nacionais da  Chapada dos Guimarães
(MT), dos  (MA) e Lençóis Maranhenses
da  (MS). Podem Serra da Bodoquena
participar dos PMIs pessoas físicas ou 
jurídicas de direito privado e os 
interessados terão 30 dias para 
apresentar a documentação exigida no 
edital. Após esse prazo, o ICMBio terá 
15 dias para divulgar os autorizados a 
realizarem os estudos de viabilidade. Os 
candidatos podem, ainda, participar dos 
três editais concomitantemente.

VOO CUIABÁ/SANTA CRUZ
De acordo com o site Olhar Direto, o voo 
internacional entre Cuiabá e Santa Cruz 
de La Sierra, por questões burocráticas 
deverá ser adiado. O primeiro voo 
internacional do Aeroporto Marechal 
Rondon estava previsto para sair no mês 
de fevereiro. De acordo com a assessoria 
de imprensa da Azul Linhas Aéreas 
ainda está faltando a autorização das 
autoridades bolivianas e, muito 
provavelmente, o início das operações 
será adiado. Segundo a assessoria ainda 
não tem data exata, mas assim que for 
resolvido a questão estarão divulgando.

PRONATEC
O Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) 
oferecerá neste ano 82 mil vagas para 
cursos de longa duração, na modalidade 
Bolsa Formação. A oferta das aulas, 
destinadas aos estudantes do ensino 
médio de escolas públicas do País, será 
quase dez vezes maior em relação ao ano 
passado, que registrou matrícula de 9 mil 
jovens. O curso técnico, terá pelo menos 
800 horas de aula e passa a ter novos 
indicadores de monitoramento e 
avaliação. Em vez de número de 
matrículas, terá como parâmetros os 
impactos e resultados da oferta de cursos 
técnicos, com base em aspectos 
socioeconômicos e fatores que 
contribuam para o desenvolvimento 
pessoal e profissional do egresso. Cerca 
de R$ 700 milhões em recursos foram 
liberados, em dezembro, para as 
secretarias estaduais de Educação e 
fundações que oferecem cursos técnicos 
nessa modalidade e de acordo com as 
demandas do mercado.

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de janeiro de 2017
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 O ano começou com uma 
bomba relógio, que já 'tic-tateava' há 
muitos anos, explodindo. As rebeliões 
em presídios de todo o Brasil 
deixaram mais de 120 mortos, sendo o 
maior caso desde o Massacre do 
Carandiru. Mas o que foi feito para 
mudar o cenário desde 1992, quando 
este último caso chocou o país? 
Passaram 24 anos e, ao invés de 
melhorar, as coisas pioraram e muito. 
É falta de informação chamar estes 
casos de 'acidente', como fez o 
presidente Michel Temer em um dos 
seus discursos. Esta dinamite já estava 
fadada a estourar e, caso medidas 
urgentes não sejam tomadas, a 
explosão pode e deve continuar.
 Os números não deixam 
dúvidas disso. Segundo o Ministério 
da Justiça, temos mais de 622 mil 
detentos atualmente no país para 371 
mil vagas no sistema carcerário. 
Temos então uma proporção de 1,6 
presos para cada vaga. Se não existe 
estrutura nem para acomodação, 
como realizar o trabalho que é 
esperado: o de ressocialização dessas 
pessoas?
 'Mas o crime organizado 
tomou conta, não existe regeneração', 
podem dizer. Esta afirmação é 
errônea, pois as facções crescem 
quando não se dá oportunidade, na 
ausência do Estado. Se levarmos em 
consideração que do total de presos, 
272 mil (43%) aguardam por um 
julgamento nos mesmos presídios, 
percebemos um colapso em todo o 
sistema. Como mantemos pessoas que 
podem nem ser culpadas, no mesmo 
lugar de criminosos? Segundo os 
dados, o Brasil ganha 3 mil novos 
detentos por ano, sendo que 1.300 não 
p a s s a r a m  p o r  j u l g a m e n t o .  
Alimentamos as facções com novas 
pessoas, que vão para as cadeias sem 
julgamento e sem oportunidade. 
 O problema do sistema 
carcerário passa por uma agilidade 
maior da Justiça. Além disso, as leis 
precisam ser revistas. Não podemos 
deixar no mesmo lugar, um homem 
que rouba para comer, com um que 
matou, sequestrou ou já faz parte do 
crime organizado. A ressocialização 
muda e cada um deve ser tratado de 
forma diferente. O que acontece é que 
o estado não dá conta de prover 
oportunidades para todos, mas o crime 
sim. 
 Outro fator é conter o crime 
organizado. Maior fiscalização nas 

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

 Em vários setores de atividade 
profissional, encontramos pessoas fora do 
estado normal ou consideradas fora de si. 
Veja que em seu lugar de trabalho existe 
pelo menos uma dessas pessoas. 
Geralmente, é uma pessoa de pouco saber 
e que gosta de ditar regras, e que busca a 
todo custo liderar e subir na sua profissão, 
promovendo insultos, promovendo 
maldade por pura incoerência, usando voz 
alta como compensação e promove todo 
tipo de arrogância para tentar enfraquecer 
alguma pessoa que ela escolheu como 
adversária.
 Insultar é uma arma perigosa e que 
é usada por pessoas despreparadas, fora de 
si e que vive no seu estado de 
anormalidade. Ninguém neste mundo tem 
o direito de desacatar ou insultar os 
colegas de serviço, pois a todos aqueles 
que assis tem esse t ipo de ato,  
naturalmente, se colocam do outro lado do 
agressor, por entendê-lo como um 
inescrupuloso, incoerente e maldoso.
 Essas pessoas são facilmente 
reconhecidas, pois geralmente trazem no 
rosto uma expressão carregada e de pouco 
sorriso, ao seu redor cultua um ambiente 
pesado e preferem isolar-se, para preparar 
o ataque, agindo no inesperado, deixando 
a pessoa atacada sem defesa.
 Para conviver com essas pessoas 
conhecidas como arrogantes por 
excelência, a melhor saída é usar a calma, 
a paciência, pois o bom senso faz parte do 
autocontrole, e a não reação faz com que o 
arrogante tende a desistir das suas ações 
agressivas diante de uma pessoa paciente, 
calma e serena.
 Certo dia ou assistir como 
observador indignado, uma ação de 
ataque de uma pessoa insultadora, e fiquei 
sem entender a não reação e a calma do 
colega de serviço que recebia o ataque, e 
que mesmo sendo desmoralizado e 
provocado através de calúnias e 
provocações ficou calado e na maior 
tranquilidade e mansidão, fez com que o 
insultador desistisse e saísse do ambiente 
de trabalho e fosse curtir em sua sala 
isolada (ou toca), o prazer de ser um 
arrogante, pois sempre usará a roupa de 
um insultador em nome da arrogância que 
é um modo de vida que escolheu para 
viver no seu estado anormal.
 Mas, um colega que assistiu a tudo, 
ficou desapontado e perguntou, por que 
você não reagiu diante de tanta 
provocação e insultos? Usando um 
pensamento oriental, disse: “Se alguém 
chegar até você com um presente, e você 
não o aceita, a quem pertence o 
presente?”, perguntou o colega insultado.
 “A quem tentou entregá-lo”, 
respondeu o colega que assistiu a tudo 
indignado.
– “O mesmo vale para a inveja, a raiva, e 
os insultos”, disse o colega insultado. – 
“Quando não são aceitos, continuam 
pertencendo a quem os carregava 
consigo”.
 Temos que ter muita calma diante 
de um arrogante, pois ele busca o ataque 
como forma de disfarçar a sua 
incompetência, incoerência e falta ações 
inteligentes, pois ao tentar enfrentá-lo 
estará se igualando ao mesmo.
Economista Wilson Carlos Fuáh – É 
Especialista em   Recursos Humanos e 
Relações Sociais e Políticas.Fale com o 
Autor: wilsonfua@gmail.com         

fronteiras, investimento inteligência e 
união das polícias são importantes 
para isso. Como um preso dentro de 
uma cadeia consegue controlar uma 
facção e o Estado não evita? É preciso 
coibir a comunicação. Isso também 
passa por uma polícia mais bem 
treinada e remunerada. Existem 
muitas tecnologias no Brasil capazes 
de auxiliar neste cenário, mas a gestão 
disso precisa ser consciente para que o 
dinheiro seja aplicado da melhor 
maneira possível. Muitos presídios de 
segurança máxima do Brasil possuem 
tecnologias de ponta, mas ela não 
funciona se o sistema é corrupto, se 
não existe integração de dados. 
 Também precisamos creditar 
uma parcela ao senso comum de que 
'bandido bom, é bandido morto', 
utilizado pela sociedade. Segundo 10º 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública, 57% da população pensa 
desta forma. Isso só faz com que a 
situação seja deixada cada vez mais as 
margens da prioridade. Não existe 
pressão popular para uma mudança. 
Matar nunca pode ser considerado 
uma solução. Devemos dar uma nova 
oportunidade com a ressocialização 
feita corretamente. Nos Estados 
Unidos, após o oferecimento de cursos 
p r o f i s s i o n a l i z a n t e s  p a r a  o s  
presidiários, o número de reincidência 
criminal passou de 70% para 7%.  
Quantas vidas não foram possíveis 
salvar. Não somente de detentos, mas 
de vítimas. 
 A sociedade falha como um 
todo a cada rebelião. Todos os dados, 
todos os exemplos mostram para a 
necessidade de uma gestão mais 
competente, mais profissional. É 
possível recuperar quem quer e ser 
justo com quem não quer. Enquanto o 
Governo não age, assistimos a tudo e 
ainda julgamos com sentença de 
morte, como um tribunal, em que 
muitos nem tiveram a oportunidade de 
serem julgados. 
 Amanhã o filho de qualquer 
um pode estar do outro lado da grade. 
Você  vai  pro tes tar  cont ra  a  
precariedade ou vai pedir que ele seja 
morto? Precisamos nos colocar na 
pele de quem não teve uma 
oportunidade, antes de negar ajuda.
M a rc o  A n t ô n i o  B a r b o s a  é  
especialista em segurança e diretor da 
CAME do Brasil. Possui mestrado em 
administração de empresas, MBA em 
finanças e diversas pós-graduações 
nas áreas de marketing e negócios.
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Sistema carcerário brasileiro clama por ajudaComo enfrentar um arrogante

ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende
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Marte, seu regente, continua 
recebendo um tenso aspecto 
de Saturno e sentimentos de 
impotência e dificuldades de 
reagir diante de pressões 
podem estar ainda presentes. 

As densas energias das últimas lunações 
ficaram para trás. Agora é hora de 
reorganizar "a casa", especialmente seu 
mundo emocional.

Esotérico

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de Saturno 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
dificuldades relacionadas a 
uma equipe de trabalho que 
você pertence ou gerencia. É 

bastante provável que você prefira ficar 
distante dos compromissos sociais e dos 
amigos. Procure a companhia de amigos 
que costuma dividir sua intimidade.

Marte continua recebendo um 
tenso aspecto de Saturno 
i n d i c a n d o  d i a s  d e  
enfrentamento de pequenas 
dificuldades e obstáculos em 
seus projetos profissionais ou 

planos de negócios. O momento pode 
envolver certo mau humor com colegas de 
trabalho e/ou superiores, mas em poucos 
dias tudo granha um novo equilíbrio.

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de Saturno 
indicando dias em que a 
sensação de impotência e 
dificuldades com projetos de 
médio prazo pode aumentar. 

Você estará mais fechado e pessimista, no 
entanto, não deve se deixar levar pelas 
energias deste momento. Em poucos dias 
ela começa a diminuir progressivamente.

Marte continua recebendo um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
recolhimento e dúvidas, além 
de maior contato com seu 
mundo emocional. Você pode 

estar sentindo-se impotente diante de uma 
decisão, sem caminhos claros a seguir. Se 
puder, adie qualquer decisão definitiva e 
espere, pois em poucos dias as energia 
melhoram consideravelmente.

Marte continua recebendo um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de pequenas 
dificuldades em sua vida 
doméstica, sua casa ou com 

alguém da família. O momento pede 
paciência e reflexão. Se o problema for em 
sua casa, tome cuidados redobrados com as 
águas e encanamento. Você estará mais 
fechado, mas essa energia dura apenas mais 
uns dias.

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de pequenas 
d i f i c u l d a d e s  e  m a l  
e n t e n d i d o s ,  a l é m  d e  
confusão na comunicação. 

Procure falar com clareza e não decida 
nada que seja definitivo sem antes refletir 
intensamente. O momento pode envolver 
a negociação de um projeto.

Marte continua recebendo um 
tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de certa 
restrição material e financeira. 
Atrasos em pagamentos e na 
d e c i s ã o  e  n e g o c i a ç ã o  

relacionada a um projeto que envolve o 
aumento de seus rendimentos podem 
acontecer. Procure ter um pouco mais de 
paciência, pois essa energia dura apenas mais 
alguns dias.

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de 
S a t u r n o  i n d i c a n d o  
sentimentos de impotência 
e dificuldades na tomada de 

decisões. As dúvidas podem estar 
presentes. Respeite este momento e 
reflita, antes de qualquer decisão. Se 
puder, adie, deixe passar alguns dias, 
pois essa situação é passageira.

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de Saturno 
indicando uma rotina intensa 
e  n e c e s s i d a d e  d e  
organização. O período pode 
envolver uma projeto que 

tem tirado seu equilíbrio, pela extensão e 
exigência no trabalho. Procure manter o 
equilíbrio, pois sua saúde pode ressentir. 
Medite e tome banhos energéticos.

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de Saturno 
indicando dias de emoções 
intensas, que podem envolver 
uma forte dificuldade em 
expressar seus sentimentos. 

O momento pode envolver dificuldade no 
amor: na maneira de dar e receber amor. O 
relacionamento com um filho pode passar 
pelo mesmo processo.

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

Marte continua recebendo 
um tenso aspecto de 
Saturno indicando dias de 
d i f i c u l d a d e s  n o s  
relacionamentos. Você 

pode estar em dúvidas diante de uma 
decisão, mas procure deixar a vida 
indicar os caminhos. Não se deixe levar 
pelo pessimismo e nem mesmo pelas 
provocações, que podem ocorrer.

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

Vi v e n d o  o s  m a i s  b e l o s  m o m e n t o s  
proporcionados pelo amor, o casal Leudson 
Melo Naco e Thais Carvalho Sabino, que 
comemoraram três anos juntos. Desejamos 
felicidades e esperamos em breve receber 
convite para o dia do SIM. Grande abraço.  

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

Flores multicoloridas a nossa assinante Alzira 
Lindote, que todas as manhãs acompanha atenta as 
notícias da Princesinha nas páginas do JCC. Dona 
Giroca como é conhecida por todos é assinante há 
muitos anos.  Agradecemos pela leitura e 
preferência.

Aguardando a chegada do primeiro herdeiro Davi Miguel, o 
casal Adilson Barbosa e Thatyane Louback, já estão em 
contagem regressiva e felizes pela espera de um menino. Que 
Deus ilumine vocês e que Davi chegue com muita saúde. 

Nosso alô especial de hoje é endereçado ao jovem 
Carlos Eduardo Martins Santullo, que sabe muito bem 
aproveitar os melhores momentos da juventude. Bom 
dia!

****************************
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 Os atletas ainda estão 
com a perna pesada, pelas cargas 
dessas duas semanas, porque não 
estamos tendo folgas, mas isto 
e s t á  d e n t r o  d o  n o s s o  
planejamento. 

 A partir da semana que 
vem já teremos trabalhos mais 
leves, continuando a preparação 
para a temporada toda, mas 
recuperando mais, já com foco no 
primeiro jogo do estadual. 

Globo Esporte

 vitória do Cuiabá sobre o AMato Grosso por 4 a 0, no 
s á b a d o ,  a g r a d o u  o  

treinador Roberto Fonseca, que 
pôde observar quase todos os 
jogadores do elenco. 
 Ele utilizou boa parte dos 
35 atletas do grupo que vai 
disputar quatro competições em 
2017. Foi o primeiro teste do 
Dourado desde o início da pré-
temporada. 
 - Foi um trabalho bom, 
conseguimos colocar todos em 
ação. Foram três tempos e até os 
mais novos jogaram. 
 É bom para observar e 
agora  cobra r  aqu i lo  que  
trabalhamos. Conseguimos 
aproveitar muita coisa - disse o 
treinador.  

 A diretoria trabalha agora 
para tentar outro jogo-treino 
antes da estreia no estadual, 
marcada para o dia 28 de janeiro, 
contra o Dom Bosco, na Arena 
Pantanal. 
 Os trabalhos no clube 
começaram no dia 03 de janeiro. 
Para Gesiel Pasiani, preparador 
físico do Dourado, a manutenção 
da comissão técnica e de boa 
parte dos jogadores têm sido 
importante neste início. 
 - Ano passado chegamos 
em um momento de tensão 
psicológica muito grande. Além 
de treinar e tentar rapidamente 
aplicar os conceitos que nós 
temos de treinamento, também 
tivemos que acalmar os ânimos 
para buscar uma recuperação. 

 Por esta base ter sido 
mantida, eles já sabem o nosso 
es t i lo  de  t rabalho,  es tão  
adaptados. E como os resultados 
foram positivos após a nossa 
chegada, os jogadores confiam no 
nosso trabalho e isso é ajuda para 
encaixar uma filosofia.   
 Sobre as duas primeiras 
semanas de atividades, Gesiel diz 
já perceber uma evolução na 
condição de  cada  a t le ta ,  
principalmente após os primeiros 
contatos com a bola.
  - Fizemos os testes que 
temos características de aplicar 
sempre na pré-temporada e 
mesmo sem reavaliar após 10 
dias, é notório uma evolução da 
condição física, em todas as 
valências. 

 Mandi disputou a Série A 
do Brasileiro em 2008 pelo 
Ipatinga, e ainda duas temporadas 
pelo São Caetano na Série B. Nos 
últimos anos estava no interior de 
São Paulo - Mirassol, São 
Bernardo, Barretos e por último 
Votuporanguense.
 O técnico Wladimir 
Araújo  tem 25 a t le tas  à  
disposição, entre eles caras 
conhecidas do futebol mato-
grossense, como o lateral 
Jeanzinho, o volante Bogé e o 
atacante Geílson. No começo 
desta semana está programada a 
chegada de um zagueiro e um 
meia-atacante para completar o 
elenco. 
 Com o aval de diversos 
empresários da cidade, o time 13 
vezes campeão estadual monta 
um elenco "caro" e uma estrutura 
q u e  s o m e n t e  C u i a b á  e  
Luverdense têm em Mato Grosso.  
 O Operário Várzea-
grandense estreia no Campeonato 
Mato-Grossense diante do Mixto, 
dia 29 de janeiro, na Arena 
Pantanal. O estadual é a única 
competição profissional que o 
clube vai disputar em 2017.

esmo sem o anúncio Moficial do Operário 
Várzea-grandense, o 

meia Luciano Mandi, que já 
jogou no São Caetano, treina com 

o restante do grupo, no CT do 
Brasil Central, em Cuiabá. Local 
em que o time faz a pré-
temporada para a disputa do 
Campeonato Mato-Grossense. 

Globo Esporte

Fonseca roda elenco e Cuiabá vê 
jogadores adaptados aos treinos

Treinador do Dourado utiliza quase todos os jogadores na vitória sobre o Mato Grosso

Roberto Fonseca, Cuiabá  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC

CONTINUIDADE

VAZOU

Ex-jogador do São Caetano treina no 
Ope VG; diretoria mantém segredo

Luciano Mandi já disputou o Brasileirão pelo Ipatinga-MG  

Foto: Vinicius de Paula / Mirassol FC

06
Cáceres-MT, quarta-feira 18 de janeiro de 2017

GERAL
www.jornalcorreiocacerense.com.br

propriedade de José Francisco, no 
período de 29 de maio a 02 de 
junho de 2013.
 A  d e n ú n c i a  f o i  
encaminhada ao Ministério 
Público por vereadores que 
registraram o flagrante com a 
g r a v a ç ã o  d e  v í d e o s .  A s  
investigações confirmaram a 
ilegalidade. 
 Na decisão, a magistrada 
Henriqueta Fernanda Lima 
reconheceu a prática de ato de 
improbidade administrativa e 
determinou a indisponibilidade de 
bens no valor de quase R$ 5 mil 
para cada acusado, considerando 
os valores que deveriam ter sido 
recolhidos aos cofres públicos em 
razão da utilização do maquinário 
e dos veículos municipais.

Andromede Ferreira e do 
produtor rural, José Francisco 
Brito Euzébio por ato de 
improbidade administrativa após 
realizarem benfeitorias com 
maquinár ios  públ icos  em 
propriedade particular, em 
violação aos requisitos da 
legislação municipal sobre o 
tema.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
promotor de Justiça Leonardo 
Moraes Gonçalves, além dos 
veículos, os acusados utilizaram 
maquinários e funcionários 
públicos municipais para realizar 
estradas e um aterro para servir de 
suporte a uma caixa d'água no 
interior do imóvel rural “Fazenda 
Urutau”, que possui cerca de 
qua t ro  mi l  a lque i res ,  de  

Mendes Leal Filho; dos ex-
s e c r e t á r i o s  d e  O b r a s  e  
Infraestrutura, José Ferreira 
Soares; de Educação, Marli 

NOTIFICAÇÃO DE ABANDONO
 

Através desta publicação, a empresa Construtora de Estruturas 
Metálicas Nakamoto Ltda – localizada na cidade Cáceres - MT, Rua 
Manoel F. de Macedo, 62 – Centro, inscrita no CNPJ nº: 
01.985.894/0001-89, Solicita o comparecimento do funcionário 
JOSÉ CARLOS LUIZ SOBRINHO, CTPS nº 19645 – Série 
00004 – MS, RG nº 538657 SSP/MT,   no prazo de 48 horas, no 
intuito de justificar suas faltas que vem ocorrendo desde o dia 12 de 
Dezembro de 2016  até a presente data. Sob pena de permanência de 
faltas será desligado da empresa, por caracterizar abandono, 
conforme dispõe o artigo 482, letra "I" da CLT.

 tributação da cadeia Aprodutiva da carne mato-
grossense foi tema de uma 

reunião realizada ontem (17.01) 
pelo governo do Estado com 
representantes do setor produtivo 
e da indústria de Mato Grosso. 
 A  F e d e r a ç ã o  d a  
Agricultura e Pecuária de Mato 
Grosso (Famato), representada 
pelos diretores Administrativo e 
Financeiro, Vilmondes Tomain, e 
de Relações Institucionais, José 
Lu iz  F ide l i s ,  de fendeu  a  
revogação do Decreto nº 777, de 
28 de dezembro de 2016.
 O Decreto revoga o artigo 
5º do Anexo VI do Regulamento 
do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviço (RICMS), 
aumentando assim de 7% para 
12% a alíquota sobre as operações 
interestaduais de gado em pé. “O 
a u m e n t o  n ã o  é  v i á v e l  

economicamente. Os 7% que 
pagamos hoje já é um valor alto. 
Se o Decreto for mantido o 
produtor não terá mais condições 
de vender gado em pé para outro 
es tado”,  af i rma o  di re tor  
Administrativo e Financeiro da 
Famato, Vilmondes Tomain.
 O diretor ressaltou que a 
grande maioria do gado mato-
grossense é abatido dentro do 
estado, gerando renda e emprego 
nas regiões onde há plantas 
frigoríficas. “Apenas 4,5% da 
produção de Mato Grosso em 
2016 foi abatida fora daqui. 
Entretanto há regiões em que não 
há frigoríficos e a única solução é 
vender o gado para ser abatido 
fora. 
 C o m  o  D e c r e t o ,  a  
atividade nessas regiões vai sofrer 
um verdadeiro achatamento”.
 O Decreto nº 781, de 28 de 

dezembro de 2016, também foi 
discutido durante a reunião. Ele 
altera o artigo 6º do Anexo VI do 
RICMS, aumentando de 2% para 
2,5% a alíquota das saídas 
interestaduais de carne. “Com o 
aumento, a carne mato-grossense 
torna-se ainda menos competitiva 
fora do estado”, acrescenta 
Tomain.
 O  s e c r e t á r i o  d e  
Desenvolvimento Econômico do 
Estado, Ricardo Tomzcyk, o 
presidente do Instituto Mato-
grossense da Carne (Imac), 
Luciano Vaccari, e o secretário 
Adjunto Executivo de Fazenda, 
Vinícius Borges Leal Saragiotto, 
informaram que o aumento da 
tributação não tem caráter 
arrecadatório. “Em nenhum 
momento pensamos em prejudicar 
o setor. Nosso objetivo é gerar 
emprego no estado”, disse 
Vaccari.
  Os representantes do 
governo se comprometeram a 
levantar as informações sobre os 
impactos do Decreto para a cadeia 
e uma nova reunião já está 
marcada para o dia 23 de janeiro.
 Também participaram da 
reunião os analistas de Pecuária e 
de Assuntos Tributários da 
Famato, Marcos de Carvalho e 
Maíra Safra, e representantes da 
Federação das Indústrias no 
Estado de Mato Grosso (Fiemt), 
da Associação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat) e do 
Sindicato das Indústrias de 
Frigoríficos do Estado de Mato 
Grosso (Sindifrigo).

 Justiça Estadual acatou Ap e d i d o  l i m i n a r  d o  
M i n i s t é r i o  P ú b l i c o  

Estadual,  por meio da 1ª  

Promotoria de Justiça Cível de 
Mirassol D'Oeste, e determinou a 
indisponibilidade de bens do ex-
prefeito de Mirassol, Elias 

Ex-prefeito e secretários têm bens
bloqueados após pedido do MPE

MIRASSOL D´OESTE

A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público por vereadores que registraram o flagrante com a gravação de vídeos

Assessoria  
Foto: Reprodução Web

Promotor de Justiça Leonardo Moraes Gonçalves

TRIBUTOS

Famato pede revogação do Decreto nº 777 que
aumenta alíquota sobre circulação de gado em pé
Assessoria

Se o Decreto for mantido o produtor não terá condições de vender gado em pé para outro estado, afirma Vilmondes Tomain.

Foto: Assessoria


	Página 1

