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JUBILEU DE ZINCO

Comemorações alusivas ao jubileu de zinco superou as expectativas pelo brilho e sucesso do empreendimento, cujo ponto alto foi as homenagens à patronesse

Escola Raquel Ramão festeja
os 71 anos formando gerações
Foto: Divulgação

A Escola Municipal Raquel Ramão da Silva comemorou no último
sábado, 19, 71 anos de criação no bairro Rodeio, em Cáceres, com uma
brilhante festa cívico-comemorativa a partir das 18h, destacando-se a
famosa “Noite cultural.” No programa, o Coral da Unemat, Grupo
Chalana, declamações e o documentário do cineasta Peska sobre os 91
anos da professora Raquel Ramão da Silva. Página 03

FORÇA INTERIORANA

Eleição na Acrimat confirma
cacerense na vice-presidência
Foto: Assessoria

Tradicional escola do Rodeio engalanou-se na efeméride

PARCERIA ROTARY

Cáceres e região ganham
academias para gurizada
Foto: Divulgação

Através de uma parceria entre
Rotary Club de Cáceres e Governo do
Estado,
Cáceres e região, após as
instalações de ATIs (3ª Idade) estão sendo
contempladas com 20 Academias da 1ª
Idade, tipo-parquinho, com aparelhos
para diversão e exercícios de coordenação
motora. De um total de 20 academias,
Cáceres fica com 12 já em fase de
instalação em vários bairros.

Agropecuarista Amarildo Merotti, continua como vice-presidente

Os mais de três mil afiliados da Acrimat elegeram, na última sexta
feira (18), a nova gestão para o triênio 2020-2023. Na vice-presidência,
foram mantidos os pecuaristas Amarildo Merotti, de Cáceres e, Fernando
Amado Conte, de Juara. Com a nova diretoria, a Acrimat continua a manter
em seu quadro representantes do interior, mostrando a unidade
característica da entidade. Página 06

FIM DA LINHA

Assaltante baleado durante
fuga da polícia morre no PS
Foto: Reprodução

Até final de novembro, as
academias estarão instaladas

Página 03

CINZAS DO PASSADO

Fornalha de curtume torra
700 kg de droga em Cáceres

Ladrão Fábio Patrick Calderon teve o CPF baixado a bala

Foto: Assessoria Sesp-MT

Três bandidos perigosos, fortemente armados assaltaram no fim de
semana uma casa em Conquista D'Oeste, amarraram as vitimas, roubaram
o carro e na fuga da polícia, jogaram chumbo e o veículo contra a policia.
No revide aos tiros, Fábio Patrick Calderon foi baleado, socorrido ao PS de
VG, mas morreu no dia seguinte. Seus comparsas fugiram e estão sendo
caçados pela polícia. Página 04

Aproximadamente 700 quilos de
entorpecentes foram incinerados pela Polícia
Judiciária Civil no final de semana em Cáceres,(18)
em um curtume, no bairro Jardim Industrial, zona
rural. A grande quantidade de drogas, sendo a maior
parte pasta base e cloridrato de cocaína, é decorrente
das ações realizadas pelas forças de Segurança
Pública da região de fronteira.
Pacotes de cocaína incinerados
foram apreendidos na fronteira

Página 04
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Se liga, Macanudo!

Café
da

Manhã

EDITORIA

COLHER DE CHÁ
A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de
Justiça mandou soltar o agente
penitenciário Luiz Antônio Cézar Santos,
preso no dia 28 de agosto deste ano após
facilitar a entrada de telefones celulares na
unidade prisional da Mata Grande, em
Rondonópolis. A justificativa é que o
agente prisional possui quase 15 anos de
serviço público e que esta seria a única
falha do mesmo, mas que cá prá nós, com
certeza traria inúmeras consequências à
comunidade, não é mesmo?
PROPAGANDAS (?)
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro,
anunciou que o planejamento da gestão é
entregar, até dezembro de 2020, pelo
menos uma praça pública por semana, com
cara de gancho político, haja vista as
eleições daqui há menos de um ano, motivo
que deveria proibir a reeleição do atual
prefeito, principal favorecido por estes
atos. Com a palavra o Tribunal Regional
Eleitoral e a oposição, claro, diante da
flagrante pré-campanha.
SEM TACIN
O Supremo Tribunal Federal, negou um
novo recurso do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que determinou a
inconstitucionalidade da cobrança de taxa
de prevenção de incêndios. No mês de
setembro o governo de MT havia recorrido
da decisão com um agravo regimental,
porém, O STF negou provimento ao
recurso e manteve a inconstitucionalidade
da cobrança. O Estado de Mato Grosso
entrou com novo recurso, embargos de
divergência, mas também dançou, não se
pode cobrar a tal Tacin.
SEM FERIADÕES
O Governo do Estado informa estar
mantido o Decreto nº 5, de janeiro de 2019
e conforme o estabelecido, o mês de
novembro possui três feriados: Dia de
Finados, no dia 2 (sábado), Proclamação da
República, dia 15 (sexta-feira), e Dia da
Consciência Negra, dia 20 (quarta-feira).
Nenhuma alteração no decreto foi
aprovada pelo governador Mauro Mendes
e, dessa forma, os feriados dos dias 15 e 20
de novembro não serão emendados, por
meio de pontos facultativos.
LATICÍNIO VENCEDOR
O presidente do Sistema Famato,
Normando Corral assinou renovação de
uma parceria com o Laticínio Vencedor na
prestação de Assistência Técnica e
Gerencial para a cadeia produtiva do leite
por mais dois anos. Na primeira parceria
firmada foram atendidos 80 produtores da
região de São José dos Quatro Marcos. A
meta, agora é ampliar a região atendida e
agregar mais 100 produtores ao programa
Senar Tec Leite. Ponto para Quatro
Marcos, que ganha mais força em sua
economia, com certeza, gerando mais
empregos e renda.
RODOU GERAL
O secretário de Saúde, Luiz Antonio
Possas, determinou o recolhimento, ao
final do expediente, de todos os veículos
locados e utilizados pela Pasta. A decisão
ocorre após uma denúncia de vereadores
que flagrou um carro oficial da Secretaria
de Saúde estacionado na frente de um bar,
na noite da última quinta-feira no Jardim
Paulista.

Em tempos de internet, vamos de
saudade que não paga imposto, mas
também não dá pau, viajando no tempo
de Cáceres anos 70 do século XX, um
mate na estância com o bagual Aderbal
Michelis, barriga verde de Araranguá, na
faixa dos 11 metros, reciclando com
cobra 148-GTL e seus velhos
filamentos, sem o freio de voz,
quebrando o galho com uma bigode de
gato ou uma vert-torta feita com uns
tubos de PVC e dois tubos de alumínio.
Ele era um gênio e passava noites
a fio modulando nos 40 com todo mundo
e seu Raimundo na canaleta 35
corujando a turma do grupo do pavio
curto antes de dormir ouvindo o senhor
"Guerreiro cansado" passar um preto no
saco enquanto solicitava espaço de mic
com macanudos da subida da serra até
barra de Santa Cruz. E a gente ficava no
QTH, sempre no QAP aguardando um
QRU da polaca Orfélia, para desligar a
trapizunga no QRT.
O perneta deve estar matando
saudades dos viventes da época, sem
chances pra munheca, só tinha lugar
macanudo, que no mormaço batia
poeira, soltando as rédeas num 73 pra
todos e ... Câmbio-Espada no alvorecer
que a noite é uma criança, pois não é?
Claro que este preâmbulo depende de
tradução no rodapé do papo reto, já que
estamos há cerca de meio século das
mandracadas do Catarina saudoso
Aderbal, que Deus o tenha, com certeza
modulando as ondas do éter celestial ao
lado da sua eterna Orfélia, igualmente
eterna em nossa memória, com certeza
pela maioria dos cacerenses que por
décadas aprendeu a amar e admirar o
saudoso casal, cujo legado às
comunicações, faz parte dos anais da

princesinha do Rio Paraguai.
Seu Aderbal, macanudo pós
Rondon, será lembrado com especial
destaque pelo menos três dias durante o
ano, no 5 de novembro, Dia Nacional, 18
de abril, Dia Mundial e neste 22 de
outubro, Dia Internacional, todos,
dedicados ao Radioamadorismo, uma
das facetas do Mestre Michelis.
Nesta arte, além de um hobby, ele
curtia um verdadeiro passatempo
científico e solidário nas ondas de
radiofrequência, uma voluntária função
social propagadora de mensagens ao
gentio necessitado neste mundão, longe
de tudo.
Concluindo, os radioamadores
são verdadeiros representantes de seu
país, promovendo a imagem do mesmo
lá fora. Para eles não existem barreiras
éticas, religiosas, etárias, ideológicas, ou
de naturalidade.

Uma relação internacional de
amizade e cordialidade é o lema do
radioamador e nesta singela homenagem
a um dos precursores das comunicações
em Mato Grosso,
Aderbal Michelis, queremos nas
ondas de paz e amor, registrar nossa
saudação aos radioamadores, de
munheca de pau à macanudos, pela
efeméride, Cambio!
N . T: G l o s s á r i o - P e r n e t a Colega;Trapizunga-Aparelhagem de
transmissão;Soltar a rédea-Acelerar;
Munheca de pau-Operador novato;
Macanudo- Operador experiente de
rádio; Cambio espada-Mensagem longa;
Bater poeira-Tomar banho; 73-Abraço;
QTH - Local da estação; QAP Permaneça na escuta; QRT - Vou parar
de transmitir; QRU - Você tem algo para
mim? E Câmbio, mesmo.

Sem medo do lobo mau
Frágil e humilhado, num dia, o
ser humano fere, no outro, humilha e
fere. É como o Prudêncio, escravo que o
Brás Cubas humilhou e espancou
quando eram ambos crianças,
espancando um outro escravo em plena
rua. Um escravo que tem escravo; um
humilhado que humilha; um ferido que
fere. Um injustiçado injusto. Uma mera
questão de posição e oportunidade:
matar ou ser o morto depende, não raro,
da posse da arma.
E nós, humanos, assistimos a
tudo isso como se não fosse conosco,
sem observar que o monstro e a vítima
estão no mesmo corpo, no nosso corpo e
dos iguais a nós. Sem observar que a
condição de vítima é fruto de uma
eleição cruel dos que se sentem em
condições de manifestar o poder dos
monstros.

E que nenhum povo ou pessoa,
por mais que tenha sofrido, ganha o
direito de humilhar e fazer sofrer.
Pensamos hoje que o problema não é
nosso. E queira Deus que o problema
nunca seja nosso, pois se estivermos
sendo agredidos e humilhados, pensarão
que o problema não é deles.
O lobo conta sempre com essa
vantagem: os cordeiros não se defendem
em bandos, não se solidarizam. Pensem
nisso, parece uma parábola, mas Cristo
também falava por elas, senão vejamos
como base, Matheus...25 /35 - "Tive
fome e vocês formaram um clube de
humanidades para discutir isto. Fui
preso, mas vocês reclamaram da taxa de
criminalidade. Estava nú e vocês
debateram sobre a moralidade de minha
aparência. Estive doente e vocês
agradeceram a Deus por sua saúde.

EXPEDIENTE

Estive sem teto e vocês pregaram
para mim sobre o abrigo do amor de
Deus. Vocês parecem tão Santos e tão
perto de Deus; mas ainda estou com
fome, preso, solitário, com frio e em dor.
Isso tem importância?" Pode até ter,
aquela dissimulada em palavras vazias
que jamais chegarão à Deus, pois, ditas
sem sentimento solidário, alheios aos
que padecem e creem que orações
soletradas, decoradas, podem salvar
alguém, quando só o amor salva.
Não sejamos o cordeiro passivo,
nem nos silenciemos diante do lobo
covarde que se esqueceu ser um de nós,
só porque está armado, nossa maior
arma se chama Deus e se traduz no amor,
pensem nisso.
___***Compilagem Rosane Michelis,
jornalista, pesquisadora, bacharel em
geografia e pós em turismo.
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RAQUEL RAMÃO

Ponto alto da festa, a apresentação do documentário do cineasta Peska, contando a vida da nestra aposentada Raquel Ramão, lúcida em seus 91 anos de idade

Noite cultural marca jubileu
de zinco da escola do Rodeio

Assessoria c/ Redação

Foto: Facebook

A

Escola Municipal Raquel
Ramão da Silva
comemorou no último
sábado, 19, 71 anos de criação no
bairro Rodeio, em Cáceres, com
uma brilhante festa cívicocomemorativa a partir das 18h00,
destacando-se a famosa “Noite
cultural.”
Localizada na rua Radial
I, a tradicional escola esteve
repleta de convidados, que
aplaudiram apresentações do
Coral da Unemat, Grupo
Chalana, musicas e declamações
por parte dos alunos.
O ponto alto das
festividades, foi a apresentação
de um documentário do cineasta
Leandro Peska, contando a vida
da Professora aposentada Raquel
Ramão, que recentemente
completou 91 anos de idade,
lúcida, como foi registrado pelo
Jornal Correio Cacerense na
edição dos 241 anos de Cáceres.
Conforme a diretora da
Escola, Marina Fraga, a noite do
jubileu de zinco do

prestigio na noite tão
especial. “Foi a oportunidade de
irmos com a nossa família e
oferecer algo que irá contribuir
para formação cultural das nossas
crianças e a nossa também,”

ROTARY/ESTADO

Parceria contempla Cáceres e
região com academias infantis
Da Redação

D

Coral foi uma das atrações da Noite Cultural da Raquel Ramão

estabelecimento de
ensino, era esperada por todos no
Bairro e superou as expectativas
pelo brilho e sucesso do
empreendimento.
“A comunidade escolar se
preparou com muito capricho e
além das atrações artísticas,
promovemos um bingo,

vendemos várias
guloseimas e tudo o que foi
arrecadado, será investido em
melhorias para nossa escola,”
finalizou Marina.
A secretária municipal de
Educação, Luzinete Jesus
Oliveira Tolomeu, marcou
presença nos festejos,

COMETA/ACICE

Festival de Prêmios esportivo
pode ter data definida amanhã
Assessoria

A

Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer – SMEL,
informa o adiamento do
“Festival de Prêmios”, para o
desenvolvimento do esporte
municipal de Cáceres, promovido
pelo Instituto Cometa e a
Associação Cacerense de
Inclusão a Cultura e Esporte ACICE, com apoio da SMEL,
que terá como primeiro prêmio 1
moto Honda CG Start 160 0km e
no segundo prêmio 1 Televisão
Smart Led 40, ainda sem nova
data definida.
Segundo a Secretária
Eliane Batista, "nesse percurso,
estabelecemos várias parcerias,
como instituições do mundo

afirmou Luzinete.
Nem precisa dizer, que a
grande atração da festa, foi a
decana mestra Raquel Ramão da
Silva, um patrimônio da
educação de nossa cidade.

esportivo, da rede
privada, esportivas, clubes de
serviços, servidores, atléticas
esportivas e ligas acadêmicas,
dentre tantos outros, que tem
contribuído com as vendas das
cartelas do bingo e desta forma
colaborado com a arrecadação de
fundos financeiros para o
fortalecimento do planejamento
de ações para o ano de 2020".
No entanto, apesar dessa
junção de esforços e resultados
previamente positivos, não foi
possível receber e computar todas
as cartelas em tempo hábil para
realização do bingo, que seria na
sexta-feira, 18, e numa reunião de
avaliação realizada na sede da
Foto: Assessoria

SMEL, com todos os
envolvidos tanto na organização
como nas vendas, foi decidido
pelo adiamento, considerando
ainda, que se poderá ter a
oportunidade de maior poder de
venda, complementa Marcos
Antônio, presidente da ACICE.
Os organizadores
informam que a data será
novamente adiada, por decisão
conjunta e, houve acordo para a
nova reunião na quarta-feira, 23,
para redefinição da data.
“Neste momento
agradecemos a compreensão da
comunidade, e nos colocamos a
disposição para quaisquer outros
esclarecimentos, diretamente na
SMEL ou pelo telefone 98427
2915 ou 3223 1500”, finaliza
Eliane Batista.

epois de receber as
academias da terceira
idade, os moradores de
Cáceres podem contar doravante,
com mais uma área de lazer,
desta feita, destinada às crianças,
para se divertir, exercitando e
brincando nas Academias para a
Primeira Idade (API) que estão
sendo instaladas graças ao
Projeto criado pelo Rotary Club
de Cáceres com a parceria do
governo do Estado, através do
empenho do deputado federal Dr.
Leonardo, na época como
parlamentar da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso.
O espaço é composto por
um playground que busca
estimular o equilíbrio, a
coordenação motora, fortalece os
grupos musculares e as
articulações. O novo parque

possui vários aparelhos,
entre eles, o carrossel, a escalada
meia lua, a gangorra, o balanço, a
escalada torcida, entre outros.
O Rotary, juntamente
com a equipe do fabricante e
apoio da comunidade já está
instalando as academias da
primeira idade na cidade, que, de
acordo com o cronograma devem
ser concluídas até novembro.
No total serão instalados
20 parques infantis, 12 em
Cáceres e 8 na região. Conforme
o projeto, em Cáceres, serão
beneficiados os bairros Vitória
Régia; Escola Duque de Caxias;
Cohab Nova; Jardim das
Oliveiras; Monte Verde; Junco;
Cohab Velha; Jardim União;
Cidade Nova; Cidade Alta e os
distritos do Caramujo e Vila
Aparecida.
Foto: Divulgação

Das 20 academias tipo parquinhos, 12 serão instaladas em Cáceres

Flagrante do lançamento das cartelas do Festival de Prêmios

Cáceres-MT, terça-feira 22 de outubro de 2019

04
PIPOCO NA FUGA

Assaltantes amarraram vitimas e na fuga tentaram atropelar a polícia, mas caíram numa valeta. Reagindo a prisão a tiros, um fugiu e outro baleado, morreu no PS

Ladrão morre baleado após
troca de tiros com policiais
PM-MT c/ Redação
Foto: PM-MT

A

pós roubar uma residência e
deixar a dona da casa
amarrada em Poconé, 3
bandidos armados com revólveres
tentaram escapar do cerco policial e
fizeram manobras arriscadas na BR-

070, arremessaram o veículo
roubado para atropelar militares e
seguiram em fuga até cair em uma
valeta na rodovia, entre os
municípios de Poconé e Nossa
Senhora do Livramento.

Eles ainda trocaram tiros
com a polícia. Dois conseguiram
fugir, apenas um deles foi baleado e
preso O suspeito Fábio Patrick
Calderon, 23 anos, foi baleado por
policiais e levado ao PSM de Várzea

ESCAMBO DO PÓ

Desarticulada quadrilha que
roubava camionetas na região
PJC-MT c/ Redação

Q

uatro integrantes de uma
quadrilha envolvida em roubos
de caminhonetes na região de
fronteira foram presos, pela Polícia
Judiciária Civil das Delegacias de
Pontes e Lacerda e Vila Bela da
Santíssima Trindade na última sextafeira (18). Os suspeitos, Robson Costa
de Araujo Vieira, 27, Jacinto Neto
Barbosa dos Santos, 38, Anderson
Mateus Pedroso Camargo, 26 e Daniel
Gomes de Toledo, 24, foram flagrados
em um ponto de venda de entorpecentes
em Vila Bela e confessaram a
participação no roubo de um veículo na
cidade de Conquista D'Oeste.

As investigações iniciaram
quando os policiais da Delegacia de
Pontes e Lacerda entraram em contado
com a equipe da Polícia Civil de Vila
Bela comunicando o roubo de uma
caminhonete Chevrolet S10, ocorrido na
quarta-feira (16), em Conquista
D'Oeste, em que os suspeitos estariam
deslocando com o veículo com destino a
Bolívia. Durante as diligências para
interceptar o veículo, os policiais
receberam informações de que a
caminhonete foi encomendada por um
traficante da Vila Bela, para ser trocado
por drogas no país vizinho. Com base na
informação, os policiais passaram a
Foto: Sugestiva

monitorar pontos conhecidos
por atuarem como bocas de fumo na
cidade, onde foram verificadas fundadas
suspeitas na casa de dois traficantes da
cidade.
Após mais de 24 horas de
vigilância, os policiais flagraram o
momento que três suspeitos, com
características pessoais semelhantes às
passadas pela vítima, chegaram a casa.
Diante das evidências, os policiais civis
solicitaram o apoio da equipe da Polícia
Militar para entrar na residência, onde
surpreenderam os quatro suspeitos.
Durante a abordagem, os
investigados tentaram resistir a prisão,
porém acabaram detidos pelos policiais.
Questionados, os presos confessaram a
participação no roubo da caminhonete e
disseram que o veículo foi levado para
Bolívia ainda no dia 16.
Em buscas na casa, os policiais
encontraram documentos pessoais de
outros dois integrantes da quadrilha,
responsáveis pela boca de fumo e
também por levar a caminhonete para a
Bolívia. Também foi apreendido no
endereço, um prato com resquícios de
entorpecente, aparelhos celulares de
origem duvidosa e dois botijões de gás
produto de furto. Diante das evidências,
os suspeitos foram conduzidos a
Delegacia de Pontes e Lacerda, onde foi
lavrado o flagrante pelos crimes de
roubo e associação criminosa.

Suspeito Fabio Patrick Calderon levou rebite no tiroteio e morreu no PSVG

Grande, onde não resistiu
aos ferimentos e morreu na tarde de
sábado (19).
Ele tinha uma
passagem criminal e 4 ocorrências
policiais registradas, por furtos e
roubos.
Além do veículo Hyundai
Creta, os criminosos roubaram
folhas de cheque, roupas, calcados e
materiais elétricos da residência.
Todos estavam com o rosto coberto.
Com o baleado, a polícia também
encontrou um revólver que, segundo
a vítima, é igual ao que o acusado
usou no momento do roubo.
Mesmo com o bloqueio, os
acusados conseguiram escapar e
diante da ameaça de atropelar os
policiais, os militares revidaram,
neste momento, e atingiu a lataria do
carro. Segundo a ocorrência, desde
que foi localizado o veículo, os

bandidos não atenderam ao
pedido de parada. Eles furaram o
bloqueio saindo pelo acostamento.
Em seguida, caíram em uma valeta
no matagal às marges da rodovias.
Os acusados fugiram em
lados opostos. A perseguição
continuou pelo mato e os policiais
ouviram disparos, se protegeram e
em seguida atiraram. Ainda nas
buscas, os PMs encontraram um
deles no chão e alvejado. Os próprios
policiais levaram o suspeito até o
Pronto-Socorro de Várzea Grande já
que no local sequer havia sinal de
telefone.
A vítima contou que quando
chegou em casa, eles estavam lá
dentro. Ela foi rendida, amarrada e
amordaçada. Ela informou que pode
disponibilizar as imagens para as
investigações.

Bando ganhou carona no camburão e foi pro xilindró pagar geral

CARVÃO DO CAPETA

Polícia torra 700 quilos
de cocaína em curtume

Assessoria

A

proximadamente 700 quilos de
entorpecentes foram incinerados
pela Polícia Judiciária Civil, na
manhã da última sexta-feira (18), em
Cáceres, em uma empresa de curtume,
no bairro Jardim Industrial, zona rural
do município. A grande quantidade de
drogas, sendo a maior parte pasta base e
cloridrato de cocaína, é decorrente das
ações realizadas pelas forças de
Segurança Pública da região de
fronteira.
O montante refere-se a
procedimentos registrados no ano de
2019, e que tiveram as autorizações
expedidas pela Justiça Federal e Justiça
Estadual. O total do entorpecente
queimado foi apreendido em diversas
operações policiais, deflagrada pela
Polícia Civil e Polícia Militar, por meio
da Delegacia Especial de Fronteira
(Defron), do Grupo Especial de
Segurança na Fronteira (Gefron), e das
Delegacias de Polícia das cidades de
Cáceres, Mirassol D'Oeste e São José
dos Quatro Marcos.
Durante o evento, a delegada
titular da Defron, Cinthia Gomes da
Rocha Cupido, destacou a importância
do ato de eliminação das substâncias
ilícitas apreendidas. “A integração entre
os órgãos que compõem a segurança

pública na fronteira, no
trabalho diário, possibilitou o aumento
no número de apreensões de
entorpecentes, tirando de circulação o
mal que causa a destruição de inúmeros
lares e famílias”, destacou Cinthia
Gomes da Rocha Cupido.

incineração os delegados de
polícia, Wilson Souza Santos, Judá
Maali Pinheiro Marcondes, o
coordenador da Politec de Cáceres,
Ataíde de Campos Malheiros Filho, o
coordenador do Gefron, CEL PM José
Nildo Silva de Oliveira, além de outros
Foto: Assessoria Sesp-MT

Droga incinerada fora apreendida pelas polícias da região de fronteira
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TRANSPARÊNCIA

Para o ministro, não basta a simples divulgação em sítio eletrônico, é necessário que a informação disponibilizada na internet seja clara, acessível, atualizada

Gilmar Mendes suspende MP que
faculta editais públicos em jornais
Foto: Arquivo

Ministro Gilmar Mendes suspende decisão digitalizada do governo

O

ministro Gilmar Mendes,
do Supremo Tribunal
Federal concedeu liminar
na última sexta-feira para
suspender a validade da medida
provisória que acaba com a
obrigação de publicar informações
sobre licitações da administração
pública em jornais diários de
grande circulação.
A medida, editada em
setembro pelo presidente Jair
Bolsonaro, alcança União, estados

e municípios e altera dispositivos
da lei de licitações, de pregões, de
parcerias público-privadas e a do
regime diferenciado de
contratações públicas.
A liminar tem validade até
o Congresso Nacional analisar o
assunto, ou até o julgamento de
mérito do caso no plenário do STF.
Não há prazo para nenhuma das
alternativas ocorrer. Mendes
tomou a decisão em uma ação de
autoria da Rede Sustentabilidade.

Pela MP, as informações
sobre licitações teriam de ser
publicadas apenas em diário
oficial, ou em site oficial do ente
público específico.
Ao conceder a liminar, o
ministro considerou que medidas
provisórias só podem ser editadas
em caso de urgência, e, no caso,
isso não foi comprovado. Mendes
também alertou para “o risco de
que a falta de detalhamento da
norma impugnada prejudique a
realização do direito à informação,
à transparência e à publicidade nas
licitações públicas”. Também
ponderou que, se a medida
continuasse em vigor, isso “gerar
danos de difícil reparação ao
regime de publicidade dos atos da
administração pública”.
Mendes ponderou que,
ainda que seja necessária a
modernização do regime de
contratações públicas, não foram
feitos estudos para demonstrar que
a mudança da regra seria
imprescindível para economizar
recursos públicos na divulgação de
convocações em jornais
impressos.
O ministro acrescentou
que há vários projetos de lei em
tramitação no Congresso Nacional
que pretendem alterar essa norma.

Executivo aguardar a
discussão dos parlamentares.
Mendes ainda observou
que, ao criar uma nova regra, o
governo não criou regras
específicas sobre como as
publicações devem ser feitas daqui
para frente. “A legislação que
regulamenta a publicação dos atos
oficiais precisa ser, ao máximo

possível, minudente,
detalhista e descritiva, até mesmo
por buscar adequar a sistemática
de publicação ao dinamismo da
vida social”, escreveu
completando: “Ou seja, não basta a
simples divulgação em sítio
eletrônico, é necessário que a
informação disponibilizada na
internet seja clara, acessível,

PESO NA BALANÇA

Agricultura familiar produz
70% do consumo de alimentos
G1-MT c/ Redação

C

erca de 70% dos alimentos
consumidos pelas famílias
de Mato Grosso são
produzidos pela agricultura familiar.
Segundo a Empresa Mato-grossense
de Pesquisa, Assistência e Extensão
Rural (Empaer), no estado, vivem
cerca de 104 mil famílias que
produzem alimentos para consumo
dos moradores locais. Os produtos
mais consumidos são o leite, o peixe,
mandioca, frutas, verduras e
legumes.
A economia do estado é
baseada nas commodities
produzidas pelo agronegócio, mas
com foco na produção nas grandes
propriedades rurais e que são
equipadas tecnologicamente. A
balança comercial do país é
favorecida pela exportação dos
produtos das grandes plantações.
Entretanto, a agricultura
familiar é que garante a comida na
mesa das famílias mato-grossenses.
Das famílias produtoras, 61.937 mil
moram em assentamentos e 42.409
mil em propriedades tradicionais.
São 141 municípios divididos em
nove regiões administradas pela
Empaer e que presta suporte às
famílias de baixa renda que vivem
do ramo agrícola. Conforme o
engenheiro agrônomo da Empaer,
Almir de Souza Ferro, o crescimento
de agricultores familiares no estado
é devido à reforma agrária, pois
aumentou o número de
assentamentos e comunidades
rurais. Ele disse que em 20 anos, o
número de agricultores em Mato
Grosso praticamente dobrou. Almir
contou que de modo geral, entre
agricultura familiar e grandes
produtores, em 1995, o estado tinha
cerca de 55.077 mil agricultores, em

2006, segundo o IBGE, as
eram 86.167 mil.
No último levantamento da
Empaer, em 2015, o número de
agricultores era superior a 105 mil.
No Censo Agro 2018, de acordo com
o IBGE, o número de agricultores no
estado é de 118.676 mil. O Censo
também contabilizou o número de
pessoas que trabalham na
agricultura, mas não
necessariamente são agricultores,
em torno de 424.465 mil
trabalhadores agrícolas.
O atendimento da Empaer
disponibilizados às essas famílias de
baixa renda e produtoras são por
meio da assistência técnica,
fomento, validação de tecnologia e
acesso ao crédito para que possam
financiar a produção por meio das
pequenas plantações onde moram.
O IBGE estima que no
Brasil, a agricultura familiar
representa cerca de 84% de todas as
propriedades rurais do país. No
entanto, do total das áreas utilizadas
para produções agropecuárias, cerca
de 24,3% são utilizadas pela
produção agrícola familiar.
Segundo o relatório “ Estado
da Alimentação e da Agricultura”,
produzido pela Organização das
Nações Unida, a maioria dos
alimentos consumidos pela
população brasileira vem da
agricultura familiar. Os alimentos
mais consumidos são o leite, com
58%, a mandioca, com 83%, e o
feijão com 70%. Ainda segundo os
dados da ONU, a agricultura familiar
produz cerca de 80% dos alimentos
consumidos no planeta. Essa prática
oriunda das famílias produtoras,
preserva cerca de 75% dos recursos
agrícolas.
Foto: Ilustrativa

O campo planta e a cidade janta, esta é a realidade produtora
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Nova diretoria foi criada em consenso, mantendo em seu quadro representantes do interior de Mato Grosso, mostrando assim, a unidade característica da entidade

Pecuarista Merotti continua
vice-presidente da Acrimat
O
Assessoria

Foto: Assessoria

s mais de três mil
afiliados da Associação
dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat) elegeram, na
última sexta (18), a nova gestão
para o triênio 2020-2023. O
médico radiologista Oswaldo
Pereira Ribeiro Junior, natural de
Bauru (SP), assume a presidência
da Associação em 1º de janeiro de
2020.
Com registro de chapa
única, a eleição referendou os
novos cargos de diretoria
executiva, conselho fiscal,
conselho de representantes e
suplentes, num total de quarenta
pecuaristas de todo Estado.
Com a nova diretoria, a
Acrimat continua a manter em
seu quadro representantes do
interior, mostrando a unidade
característica da entidade. “A
manutenção na vice-presidência

dos pecuaristas Amarildo
Merotti, de Cáceres e, Fernando
Amado Conte, de Juara aponta
para uma política representativa,
e é de suma importância mostrar a
união de um grupo que representa
o maior rebanho do país”, diz
Oswaldo Ribeiro.
Atual presidente da
Acrimat, Marco Túlio Duarte
Soares destaca que a nova
diretoria foi criada em consenso,
e que diversos associados foram
ouvidos e consultados para que a
composição final fosse aprovada.
“Isso demonstra que estamos
alinhados com o interesse dos
nossos associados, que estamos
aqui para atender suas demandas,
que estamos focados em
continuar a executar um trabalho
que tem dado certo”.
O presidente eleito,
Oswaldo Ribeiro, parabenizou a

nova diretoria,
ressaltando que nesta gestão vai
aprimorar e intensificar o
trabalho já realizado pela Acrimat
nos últimos anos.
“Tenho certeza que cada
integrante da nova diretoria fará o
seu melhor pelo setor, e desde já
parabenizo todos pela eleição e
vontade de atuar em prol dos
produtores”.
Ribeiro destacou ainda a
necessidade da associação de
continuar investindo em
conhecimento, para se adaptar as
constantes mudanças promovidas
pelo mercado. “A Acrimat
sempre se preocupou em levar
conhecimento para seus
associados, e produtos como a
Acrimat em Ação é prova disso.
Novas técnicas de
criação, novos modelos de
confinamento, alimentos mais

Empresário Amarildo Merotti, é Cáceres na vice da Acrimat por mais 4 amos

apropriados para o gado;
temos a preocupação de deixar
nosso associado a par das novas
tecnologias, que o colocarão em

posição de destaque na
hora de vender seu produto ao
mercado, e que darão uma
qualidade melhor ao seu produto

EM ARAPUTANGA

Crescimento da bacia leiteira
de MT foi tema de audiência
Assessoria

P

ensando em atender as
demandas dos pequenos
produtores, em específico da
bacia leiteira estadual da região oeste,
que possui amplo potencial de
crescimento e geração de renda familiar
no campo, o deputado Valmir Moretto
(Republicanos) comandou ontem, 21,
em Araputanga, na região de Cáceres,
uma audiência pública para tratar do
tema. O evento foi realizado neste
município, estrategicamente escolhido
pelo alto número de laticínios e por estar
no centro das 22 cidades que compõem a
região oeste de Mato Grosso.
Atualmente, Mato Grosso é o
11º maior produtor de leite do país, com
média mensal de 34 mil litros e anual de
684 milhões de litros, sendo a cadeia do
leite a mais predominante nas
propriedades dos agricultores
familiares. Os números são expressivos;
21% da produção do leite da agricultura
familiar de Mato Grosso contribuem
para o cenário do agronegócio
brasileiro.
Pensando em ajudar a crescer
esses números e melhorar o ranking do
estado, Moretto, técnicos da Empaer,
Embrapa e Ministério da Agricultura e
veterinários especialistas em genética
leiteira e embrião, decidiram pela

realização do seminário. Que
teve como palco, a sede do Rotary Club
de Araputanga, a partir das 18h30.
Bem concorrida, a audiência
tratou de assuntos visando contribuir
para o crescimento da cadeia leiteira.
Mato Grosso já esteve melhor
ranqueado, mas com a falta de
investimento no setor, hoje o estado está
atrás de estados como Pernambuco,
Bahia e Ceará, que possuem históricos
de maior seca por ano e solo que não são
tão úmidos como o de Mato Grosso.
O evento foi bem oportuno
para mostrar e ver o quanto a genética do
gado de leite vem desenvolvendo e
melhorando a bacia leiteira dos
municípios da região oeste. “Precisamos
melhorar nossa posição no ranking.
Já estivemos entre os oito
melhores do Brasil e hoje somos o 11º.
Então vamos discutir o melhoramento e
o quanto podemos crescer”, disse o
parlamentar.
O secretário Silvano Amaral,
titular da pasta de Agricultura Familiar
do Estado (Seaf), esteve participando do
evento, assim como membros de
laticínios, sindicatos e instituições
bancárias, que falaram sobre
oportunidade de crédito com os
pecuaristas que estiverem no local.
Foto: Arquivo

Deputado Valmir Moretto agendou a audiência em Araputanga
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CHAMUSCADO

Clube da capital de MT vinha de cinco jogos sem vitória,oscilando no meio da tabela e se pretende se recuperar precisa vencer no sul para fugir de um risco

Depois do quebra jejum na
Arena, Cuiabá pega Pelotas
A
Ascom/CEC c/ Redação

pós cinco jogos sem
vitória, o Cuiabá voltou a
vencer pela Série B do
Brasileiro. Na noite desta quintafeira (17), na Arena Pantanal, o
Dourado fez 2 a 1 no Guarani-SP,
pela 30ª rodada da competição. O
jogo marcou a estreia do técnico
Marcelo Chamusca, que
substituiu Itamar Schülle.
Com a vitória, a 10ª na
Série B, o Dourado chega aos 39
pontos e sobe para a 11ª posição,

Foto: Arquivo

ainda com um jogo a
menos do que a maioria dos
adversários.
O próximo duelo será no
dia 26 de outubro, diante do
Brasil-RS, em Pelotas. Antes
disso, o Cuiabá enfrenta o Goiás
na próxima quarta, pelo jogo de
volta da semifinal da Copa Verde.
Depois de muita chuva
que caiu em Cuiabá antes da bola
rolar, o Dourado começou a
partida de forma contundente e

minuto. Jean Patrick
recebeu na entrada da área, cortou
o marcador e com categoria,
bateu no ângulo.
O segundo gol veio aos
sete minutos. Jefinho aproveitou
uma lambança do goleiro Klever
e do zagueiro Luiz Gustavo, que
bateram cabeça, e deixaram a
bola para o atacante do Dourado
só empurrar para as redes.
O Cuiabá poderia ter feito
o terceiro ainda no primeiro

VITÓRIA EM CASA

Dourado sai na frente na
guerra pelo título da copa
O.D c/ Redação

O

Cuiabá saiu na frente na
disputa pelo título da
Copa FMF 2019 no
primeiro jogo da decisão sábado
último (19) à noite na Arena
Pantanal, ao derrotar o
Luverdense por 1 a 0, gol do
atacante Raul, aos 5 minutos do
segundo tempo.
No primeiro tempo, o
Luverdense jogou bem e teve as
melhores oportunidades, mas,
não foram convertidas.
Na segunda etapa, o

Cuiabá conseguiu logo o gol e
ainda conseguiu criar chances
para ampliar, além de neutralizar
o ataque do Verdão do Norte.
Apesar da derrota, para os
aficionados torcedores e direção
ousada do Luverdense, nem tudo
está perdido, lembrando que
contra o Mixto nas semifinais o
time jogava com dois gols de
diferença e no Passo das Emas, se
superou, deu a volta por cima,
despachando o alvinegro da
capital, se classificando para as
Foto: Arquivo

Jogando no Passo das Emas, o Luverdense é sempre uma surpresa

finais.
Em sua casa, o Verdão de
Lucas se agiganta e o 1 a 0 do
Dourado, pode ser vantagem, mas
para os esmeraldinos de Lucas,
mais um motivo do LEC repetir a
dose e levantar o caneco da Copa
Federação.
Portanto,a partida
decisiva
a ser realizada no
próximo sábado (26), às 19h00,
no estádio Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde, deve bater
recorde de público.
O Cuiabá será o campeão
em caso de empate ou uma nova
vitória. O Luverdense precisa
vencer por diferença de um gol
para a decisão ir para os pênaltis.
Para o lateral-direito Da
Silva, que chegou no clube para a
temporada 2019, vindo do
CSA(AL), é uma sensação de
alívio em poder ajudar na
classificação levando o
Luverdense para final, até
porque, ele admite, esse ano não
foi fácil para o clube.
“Estamos totalmente
focados em sermos campeões da
Copa FMF. Nosso objetivo já foi
cumprido, que era conseguir a
vaga para Copa do Brasil de
2020”, afirmou.
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Próximo duelo do Dourado será no sul diante do Brasil de Pelotas

tempo, mas o lateral
Paulinho acabou desperdiçando
um pênalti, batendo na trave do
Bugre.
No segundo tempo, o

Guarani-SP conseguiu
diminuir aos 29 minutos, com um
golaço do meia Filipe Cirne, mas
o Dourado conseguiu segurar a
importante vitória.
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*********************
Jornalista show-man Esdras
Crepaldi, ainda não deu
arrivederci à La Bella Itália,
curtindo seu tour pela Europa,
de Roma a Cidade Eterna às
comunidades do Mediterrâneo,
em merecidas férias pelo velho
mundo. Deve voltar com muita
coisa prá contar em seu Papo
Legal na TV Descalvados.

By Rosane Michels

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

*********************
Esotérico
A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento ao seu coração.
Um romance dá um passo à
frente. A vida social estará
mais agitada e alguns antigos amigos
voltam a procurá-lo. O momento é ótimo
para desenvolver projetos criativos e
divertir-se com os filhos.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia
agitado, especialmente
socialmente. Um evento ou
encontro com amigos, pode
trazer algumas situações inesperadas.
Tome cuidado com brigas e discussões
entre amigos, pois sua paciência está
abaixo de zero.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
agitação e movimento na
vida doméstica e familiar.
O momento pode envolver
uma reunião com amigos em casa, ou um
evento familiar divertido e movimentado.
Você estará envolvido com inúmeras
atividades domésticas.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento intenso em
projetos de trabalho, que
trarão mudanças à sua vida
profissional e carreira. O momento pode
envolver uma virada de 180 graus no
caminho profissional até então, escolhido.
Mudanças à vista.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento e agitação na vida
social e aproximação de
amigos. Se estiver envolvido
em uma negociação ou acordo, relacionado
a um novo projeto ou contrato, deixe para
assiná-lo daqui alguns dias. O dia pode ser
bastante intenso.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento em seus
projetos de médio prazo,
que podem envolver uma viagem
internacional ou contrato com empresa
estrangeira. O momento pode estar
também relacionado com o início de uma
mudança radical em sua vida espiritual.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento nas finanças.
Não dê passos incertos e
nem se envolva em investimentos de
risco, pois há possibilidade de perda ou de
gastos imprevistos. Invista seu dinheiro
como de costume, somente em aplicações
seguras.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia
em que você deve tomar
cuidados redobrados com
suas finanças e investimentos. Não se
arrisque em novos investimentos,
especialmente se não conhecer bem seu
parceiro. O momento pede economia
nos gastos.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Urano
em Touro indicando um dia
agitado, intenso e repleto de
novidades. Tome cuidado
com o excesso de
movimento, energia e o nervosismo, que
podem provocar atitudes impensadas e/ou
acidentes. Mantenha a ansiedade em um
nível suportável.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
movimento intenso na vida
social, com convites a
eventos e encontros com
amigos. Prepare-se pois o dia pode ser
bastante divertido. Seu instinto de
liberdade estará ainda mais aflorado. Um
romance pode começar.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
nervosismo e dificuldade
em expressar seus
sentimentos. A ansiedade
pode estar mais alta e provocar certo
desequilíbrio em seu mundo emocional. O
momento é ótimo para atividades que
unam mente e corpo.

A Lua em Leão recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro indicando um dia
movimentado, especialmente
no trabalho. Prepare-se para
imprevistos e confusões. Um
projeto inovador pode fazer parte deste
contexto e trazer mudanças importantes e
radicais à sua rotina. Dia ótimo para
exercitar-se, mas tome cuidado com os
excessos.

Quem também está longe do lufa-lufa cotidiano, aproveitando
o salutar período de férias, é a charmosa extensionista social
da Empaer (unidade de Cáceres) Elicinéia Aparecida Fortes, a
“Nega”, como é carinhosamente conhecida, circulando livre,
leve e solta pelas altas rodas sociais, claro, fazendo umas
comprinhas, que é de lei.

************
Flores multicoloridas a
empresária Adriana
Barbosa Barros que
celebrou data nova
recebendo os abraços
calorosos do rol de
amigos e família.
Recebe neste dia
energias positivas com
votos de felicidades e
muitos anos de vida.
Parabéns!!!

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

Festejou 12 primaveras a princesa
Julinha que na oportunidade recebeu o
carinho mais que especial dos amigos,
colegas e familiares. Que Papai do Céu
lhe conceda um ano recheado de vitórias,
felicidades e muita saúde. Feliz
Aniversário gatinha.

