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INDEPENDÊNCIA
Durante toda a semana, as escolas de Cáceres promovem unidades, atividades internas sobre a Independência do Brasil, que este ano completa 196 anos

Instituições abrem na Barão
Semana da Pátria em Cáceres
Foto: Arquivo JCC

A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria Municipal de
Educação e a Comissão de Civismo, composta pela SME, 2º Batalhão de
Fronteira, Marinha do Brasil, Polícia Militar, Polícia Ambiental e Corpo de
Bombeiros, com apoio das secretarias, autarquias e coordenadorias
municipais, abrem oficialmente na manhã de ontem, (31/08), na Praça
Barão do Rio Branco, a Semana da Pátria. Página 03

DÓLAR FURADO

Diesel e gasolina sofrem
novo reajuste de preços
Foto: JCC

Desfile cívico terá participação de escolas do município
Alta do dólar teria inflamado novo aumento de combustíveis

SETE VAGAS

Câmara municipal de
Cáceres abre concurso

A Petrobras anunciou ontem, (31) reajuste de 13% no preço médio
do diesel praticado pela estatal nas refinarias. O preço do litro sobe de R$
2,0316 para R$ 2,2964. Os novos preços entraram em vigor já na sextafeira. Também foi anunciado um aumento de 1,54% nos preços da gasolina
nas refinarias, para R$ 2,1704 o litro, válido a partir deste sábado (1º).
Página 05

A Câmara de Vereadores
de Cáceres, abriu um concurso
público com 7 vagas e salário de
até R$ 4,3 mil. De acordo com o
edital, as inscrições podem ser
feitas a partir do dia 24 de
setembro até o dia 21 de outubro.
A remuneração vai de R$
1.179,25 a R$ 4.378,50. O
concurso será realizado pela
UFMT e os candidatos serão
avaliados por prova objetiva e
discursiva, a primeira delas está
marcada para o dia 25 de
novembro.

Canal 240 abre espaços
para os tipos de Cáceres

Foto: JCC

PANTANEIROS

Página 07

Prédio centenário da Câmara Municipal de Cáceres

VAPT-VUPT

Última chamada para
o vestibular da Unemat

Neste sábado o Canal 240, criação da editoria do Jornal Correio
Cacerense, (seriado de seis semanas) numa justa homenagem aos que
escrevem no dia a dia a história da Princesinha do Pantanal, abre espaço
para divulgar as personalidades do anonimato pantaneiro nos mais
diversos setores. Hoje, apresentamos os Arautos da Princesa, escritores
dos mais diversos estilos. Página 06

Foto: Arquivo

A Unemat divulgou ontem, (31) a
convocação da oitava chamada dos
aprovados e classificados do Vestibular
2018/2, determinando que os convocados
nesta oitava chamada deverão efetuar a
matrícula, segunda-feira (3) e terça-feira
(4), para ingresso imediato. As matrículas
devem ser realizadas no campus
universitário ou núcleo pedagógico onde
o aluno irá cursar. Página 03

São apenas três dias para as matrículas nos campus
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Regressão Continuada

Na homilia da Missa na Casa Santa
Marta, Francisco falou da exploração das
mulheres de hoje, usadas como objetos, e
recordou que elas são "o que falta a todos os
homens para serem imagem e semelhança de
Deus". Uma oração "pelas mulheres descartadas,
pelas mulheres usadas, pelas jovens que têm que
vender a própria dignidade para ter um emprego,"
esta foi a exortação do Papa na missa celebrada na
Casa Santa Marta, quando refletiu sobre o
Evangelho de Mateus e as palavras de Cristo:
"Todo aquele que olhar para uma mulher, com o
desejo de possuí-la, já cometeu adultério” e "todo
aquele que repudiar sua mulher, a expõe ao
adultério." Francisco recordou como as mulheres
são "o que falta a todos os homens para serem
imagem e semelhança de Deus": Jesus pronuncia
palavras fortes, radicais, que "mudam a história",
porque até aquele momento a mulher "era de
segunda classe", dizendo com um eufemismo,
"era escrava", "não gozava sequer de plena
liberdade", observou o Papa.
E a doutrina de Jesus sobre a mulher
muda a história. Uma coisa é a mulher antes de
Jesus, outra coisa é a mulher depois de Jesus.
Jesus dignifica a mulher e a coloca no mesmo
nível do homem, porque utiliza aquela primeira
palavra do Criador, ambos são "imagem e
semelhança de Deus", os dois; não primeiro o
homem, e, depois, um pouquinho mais em baixo,
a mulher. Não, os dois. E o homem sem a mulher
ao lado, tanto como mãe, irmã, esposa,
companheira de trabalho, amiga, este homem
sozinho não é imagem de Deus.
Francisco se concentra em particular no
desejar uma mulher, evocada na passagem do
Evangelho. "Nos programas de televisão, nas
revistas, nos jornais, disse o Papa, as mulheres
são mostradas como objeto de desejo, de uso",
como em um "supermercado".
A mulher, talvez para vender uma certa
qualidade de "tomates", torna-se um objeto,
"humilhada, sem roupas", fazendo com que caia o
ensinamento de Jesus que a "dignificou”. E,
acrescentou, “não é preciso ir tão longe, isso
acontece também aqui, onde vivemos, nos
escritórios, nas empresas, as mulheres objeto da
filosofia usa e joga fora, como material de
descarte, em que nem parecem ser pessoas,” disse.
O Papa se perguntou o que veríamos se
fizéssemos uma peregrinação noturna em certos
lugares da cidade, onde muitas mulheres, são
exploradas como em um mercado, os homens se
aproximam delas, não para dizer “boa-noite”,
mas, “quanto custa?”E concluiu o Papa Francisco,
Jesus, "teve uma mãe", teve "muitas amigas que o
seguiram para ajudá-lo em seu ministério" e para
apoiá-lo. E encontrou "tantas mulheres
desprezadas, marginalizadas e descartadas", que
ele ajudou com tanta "ternura", restituindo a elas
dignidade.https://www.vaticannews.va/pt/papafrancisco/

Os dados do Sistema Nacional de
Av a l i a ç ã o d a E d u c a ç ã o B á s i c a
apresentados ontem pelo Ministério da
Educação, apontando que cerca de 70%
dos estudantes que concluíram o ensino
médio no país tiveram resultados
considerados insuficientes em
matemática e não aprendeu nem mesmo
o considerado básico em português, não
nos surpreende. Há tempos que a gente
vem discutindo a questão da fragilidade
no ensino, aprovações feitas sem
critérios lógicos, com alunos do ensino
medido sem saber o básico do
fundamental, quando aprovados em
vestibulares, pelo decoreba, assim como
nos concursos. Vão pras faculdades sem
conhecer o mínimo, entram para o
serviço público sem a devida capacitação
e o que se vê por aí, é má prestação de
serviços ao povo, real patrão dos
incompetentes aspones.
E, pouco adianta os gravatinhas
encastelados do MEC e Inep,
responsáveis pela avaliação afirmaremse preocupados com os resultados de
aprendizagem dos estudantes brasileiros,
segundo disseram, preocupantes. Que
no ensino médio, o país encontra-se
praticamente estagnado e que a baixa
qualidade do Ensino Médio brasileiro
prejudica a formação dos estudantes para
o mundo do trabalho e, que atrasa o
desenvolvimento social e econômico do
Brasil. Isso a gente sabe de cor e
salteado, que nossas escolas estão
sucateadas, professores mal
remunerados, inúmeras escolas sem
merenda, verbas da educação desviadas
por políticos e os cambaus. O MEC
deveria assumir sim, que a política
educacional do patropi é um caos, aliás,
que os analfabetos funcionais interessam
ao jogo do governo, pois gera uma legião
de aliciados pelas falácias do poder, sem

reação de lutar pelos seus direitos.
Uma das maiores causas do
analfabetismo funcional é a qualidade do
ensino e no Brasil, nota-se uma maior
importância da quantidade em
detrimento da qualidade. São muitos
diplomas e poucos conhecimentos.
Lembram daquela falácia da progressão
continuada, defendida por politiqueiros
de plantão, que a rotulam de aprovação
automática? Pois é, esta tal educação
pública tupiniquim, é que tem perpetuada
a formação de alunos que terminam seus
estudos sem adquirir os conhecimentos
necessários.
Nesta legião, integra-se, inclusos
os emergentes da progressão continuada,
surge o analfabeto Político, o pior na
concepção de Bertold Brecht, como
aquele que não ouve, não fala, nem
participa dos acontecimentos políticos;
não sabe o custo de vida, o preço do
feijão, do peixe, da farinha, do aluguel,
do sapato e do remédio dependem das
decisões políticas. Este é o que interessa
aos políticos, pois é tão burro, que se
orgulha e estufa o peito dizendo que
odeia a política, não sabendo que, da sua
ignorância política, nasce a prostituta, o
menor abandonado, e o pior de todos os
bandidos, que é o político vigarista,
pilantra, corrupto e lacaio das empresas
nacionais e multinacionais.
Aproveitamos o gancho para
alertar os leitores eleitores, que com
certeza não fazem parte desta nefasta
corrente, para avisar o vizinho, o colega
de trabalho, de clube, enfim, o incauto
alvo dos politiqueiros nestas eleições,
sobre o perigo de votar errado.
Os vigaristas estão nas esquinas
caçando votos, então, dia 7 de outubro,
vamos caçá-los e cassá-los nas urnas,
para que possamos num futuro ter uma
educação que funcione, Bom Dia!

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para alguns motociclistas folgados que não
conhecem ou fingem ignorar locais específicos de
estacionamentos, como o da foto, invadindo
espaço destinado a carros, passível de uma
notificação, (multa) para aprender no bolso que lei
existe para ser cumprida.
BRANCAS

Para a reforma do centenário prédio da Câmara
Municipal de Cáceres, com pintura nova,
restauração das janelas e todos os detalhes
internos, devendo estar pronta em breve para
retomar as sessões e atendimento ao público em
suas amplas dependências. O local está ficando
bonito e assim como criticamos antes, mercê o
elogio do agora.
PRETAS

Para o descaso do governo com as rodovias de
Mato Grosso, como a MT 175, trecho entre o
Cacho até Quatro Marcos, em péssimo estado de
conservação, palco de vários acidentes. Não por
acaso, foi preciso o MPE ingressar com ação cível
contra o Estado e a empresa Geosolo, cobrando
providencias para solucionar o grave problema
que dura cinco anos.
BRANCAS

Foto da Semana

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O flagrante colhido no lançamento do Projeto
“Família Juba: Humanizando as Relações,” evento
buscando através de palestras pontuais, humanizar
as relações de seus colaboradores, nos mais
diversos aspectos da vida humana, com o propósito
de motivá-los a uma melhoria pessoal e familiar, e
como conseqüência torná-los pessoas mais
motivadas com possibilidades concretas de
crescimento pessoal e familiar.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Para as lixeiras que a prefeitura através da Águas
do Pantanal está implantando nas ruas centrais da
cidade e a gente espera que agora os sujismundos
espalhadores de lixo pelas ruas aprendem que
lugar de lixo é em lixeira. Oxalá, não venham
também a furtar as mesmas, como de praxe no
vandalismo da cidade.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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SEMANA DA PÁTRIA

Durante toda a semana, as escolas de Cáceres promovem em suas unidades, atividades internas sobre a Independência do Brasil, que este ano completa 196 anos

Aberta as festividades da
Independência na Barão
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC/Arquivo

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Educação e
a Comissão de Civismo,
composta pela SME, 2º Batalhão
de Fronteira, Marinha do Brasil,
Polícia Militar, Polícia Ambiental
e Corpo de Bombeiros, com
apoio das secretarias, autarquias e
coordenadorias municipais,
abrem oficialmente na manhã de
ontem, (31/08), na Praça Barão
do Rio Branco, a Semana da
Pátria.
Na programação oficial, o
hasteamento da Bandeira do
Brasil e execuções do Hinos
Nacional Brasileiro e da
Independência, ambos
executados pela Banda de Música
do 2º Batalhão de Fronteira.
Escolas das redes públicas
municipal, estadual e federal de
Ensino e particulares farão
apresentações alusivas ao tema.
Durante toda a semana, as
escolas de Cáceres promovem em
suas unidades, atividades internas
sobre a Independência do Brasil,
que este ano completa 196 anos.
O tradicional Desfile Cívico,

ano, a Comissão de Civismo
sugeriu um tema que valorizasse
o município de Cáceres, que
completa em outubro 240 anos e,
o Brasil, nos seus 196 anos de
independência. “O Brasil e a
cidade que queremos depende de
nós”, destaca a secretária.
Para ela, o Civismo e o
amor ao local e ao país onde se
vive tem que estar aceso,
pulsando no coração de cada um.

ESTIMATIVA DEMOGRÁFICA

Cáceres e Pontes Lacerda
devem receber mais verbas
Da Redação

D

entre os 105 municípios
de Mato Grosso que
devem ter aumento nos
repasses de recursos, após a nova
estimativa populacional
divulgada, esta semana, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística, Cáceres e Pontes e
Lacerda, conforme o
levantamento da Confederação
Nacional dos Municípios, que
deixa claro, que os novos
coeficientes ainda precisam ser
confirmados pelo Tribunal de
Contas da União (TCU).
Segundo o estudo, o
coeficiente para recebimento dos
repasses do Fundo de
Participação dos Municípios
(FPM) deve aumentar o de
Cáceres, de 2,8 para 3,0 e o
coeficiente de Pontes e Lacerda,
conforme o levantamento, deve

Escolas desfilarão na avenida no dia da independência

escolar, militar e de associações,
será no dia 7 de Setembro, na
Avenida Sete de Setembro, a
partir das 8 horas da manhã.
Para a secretária
municipal de Educação, Eliene
Liberato Dias, o civismo precisa
ser trabalhado todos os dias em
cada unidade escolar, em cada

professor, em cada aluno.
“Civismo é respeitar os valores
de uma sociedade, são
responsabilidades e deveres do
cidadão. Civismo não se restringe
apenas ao amor à pátria, mas esse
sentimento é o mais importante”,
observou a secretária.
Eliene informa que este

AGORA OU NUNCA

Unemat divulga última
chamada do vestibular

Assessoria

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) divulgou
ontem, (31) a convocação da
oitava chamada dos aprovados e
classificados do Vestibular
2018/2, determinando que os
convocados nesta oitava
chamada deverão efetuar a
matrícula, segunda-feira (3) e
terça-feira (4), para ingresso
imediato.
As matrículas devem ser
realizadas no campus
universitário ou núcleo
pedagógico onde o aluno irá
cursar.
Os documentos exigidos
para a matrícula estão listados no

“Estamos falando de Cáceres, do
Brasil, da nossa pátria, da nossa
casa, da nossa cidade, da nossa
escola, de tudo que queremos.
Falar da Independência é falar de
cidadania, de respeito ao
próximo, de valorizar a nossa
história e nossos costumes.
Agradeço o empenho de toda a
comunidade escolar que está
engajada pelo sucesso da Semana
da Pátria”, finalizou Eliene.

Item 19 do Edital a disposição no
portal da universidade.
O cronograma de
chamadas e matrículas para
Medicina é diferente dos demais,
e pode ser acessado clicando
aqui. As matrículas para a
primeira chamada de Medicina
serão realizadas entre os dias 16 e
18 de outubro.
O período letivo teve
início em 6 de agosto, e para o
curso de Medicina está previsto
para o dia 30 de outubro. Neste
vestibular, mais de 16 mil
candidatos disputaram as vagas
oferecidas pela Unemat. São 62
cursos, distribuídos entre os
municípios de Alta Floresta, Alto

Araguaia, Barra do Bugres,
Cáceres, Colíder, Diamantino,
Juara, Nova Mutum, Nova
Xavantina, Pontes e Lacerda,
Rondonópolis, Sinop e Tangará
da Serra.
A Unemat adota sistema
de ações afirmativas: todos os
cursos oferecidos destinam 30%
das vagas para estudantes
oriundos de escolas públicas,
reservam 25% para candidatos
negros ou pardos e 5% para
candidatos indígenas.
Os outros 40% das vagas
são destinadas para ampla
concorrência.
Todas as informações
sobre as etapas do Vestibular e
seus editais podem ser acessadas
em:www.unemat.br/vestibular

Foto: Arquivo

passar de 1,8 para 2,0. A CNM
ainda estimou que, no Brasil, 268
municípios ficaram próximos de
mudar os coeficientes para
recebimento dos repasses do
FPM.
A entidade afirma que
estas cidades podem “entrar com
recurso junto ao IBGE e tentar
aumentar sua população e seus
coeficientes do FPM para o
próximo ano”. Em Mato Grosso,
são 14 municípios nesta situação.
De igual modo, a CNM apurou
que o único município de Mato
Grosso a ter, possivelmente, o
coeficiente reduzido será Santo
Antônio de Leverger, passando
de 1,20, para 1,0. Para a entidade,
as demais cidades do Estado não
citadas nas listas devem
permanecer com os atuais
coeficientes.
Foto: JCC

Dados do IBGE/2017 apontavam Cáceres com 91.271 habitantes

Última chance para aprovados fazer a matricula no campus

Cáceres-MT, 01 e 02 de agosto de 2018
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CASAMENTO COLETIVO

Evento foi organizado pela direção da PCE, associação dos servidores da penitenciária e defensoria Pública que conseguiu gratuidade da taxa da união civil

Penitenciária estadual foi palco
de 27 uniões no cível e religioso

Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Penitenciária Central do
Estado (PCE), em
Cuiabá, foi o cenário para
a concretização de um sonho de
27 reeducandos e suas
respectivas companheiras, que
celebraram na manha da quintafeira (30) a união civil e religiosa
durante um casamento coletivo
realizado na unidade prisional.
Para o recuperando João Batista,
34, recluso há quatro anos e dois
meses, este é um momento
histórico. Ele crê que a partir de
agora, começa uma nova etapa
em sua vida.
Com direito a vestido de
noiva, véu e buquê de flores, a
esposa de João, Flávia Pereira,
conta que, como toda mulher
prestes a subir no altar, também
ficou nervosa, mas venceu o
nervosismo. Com um largo
sorriso no rosto e lágrimas nos
olhos, Flávia disse sim. “Nossa
história de amor é complicada,
mas teve um final feliz. É isso o
que importa, porque casar era o
nosso sonho e eu sou muito grata
por ele acontecer”, comemora a
noiva.
Os noivos são reclusos da
ala evangélica e dos raios 1, 2, 4 e
5 da penitenciária e tiveram o

Segundo o diretor da
penitenciária, a idéia da
c e l e b r a ç ã o s u rg i u d e u m
recuperando que tinha vontade de
casar.
Mais que uma simples
assinatura em um livro do
cartório e da igreja, o casamento

representa a junção de duas vidas
com propósitos diferentes
trilhando o mesmo caminho. Para
o defensor público José
Evangelista, do Núcleo de
Execuções Penais, é um incentivo
à ressocialização, que requer
mudança efetiva de vida.

CARROS FRIOS

Mulheres são presas por
aplicarem golpes na rede
Da Redação

Evento tornou realidade o sonho de dezenas de reeducandos

compromisso selado por um
pastor e um representante de um
cartório civil. O evento foi
organizado pela direção da PCE,
associação dos servidores da
penitenciária e parceria com a
Defensoria Pública do Estado,
que conseguiu junto ao cartório a
gratuidade da taxa da união civil.
O grupo de apoio aos familiares
dos detentos auxiliou as noivas e
decorou o local do casamento.
O secretário adjunto de
Administração Penitenciária,
Emanoel Flores, e o diretor da
penitenciária, Revétrio Francisco

da Costa, participaram da
cerimônia e receberam os noivos
e suas famílias. “Além da
custódia, nós também somos
responsáveis pela ressocialização
do reeducando. E ao aproximá-lo
da família, estamos contribuindo
para que ele cumpra a pena com
mais tranqüilidade e com a
certeza de que há uma parceira do
teu lado auxiliando no processo
de reeducação”, observa
Emanoel.
Este é o primeiro
casamento coletivo de grande
porte ocorrido na unidade.

SAÚDE PÚBLICA

Guanabara e Caramujo adotam
prontuário eletrônico do cidadão

D

uas mulheres envolvidas
em golpes da venda de
veículos pela Internet
foram presas pela Polícia
Judiciária Civil de Poconé, em
ação realizada na última quartafeira (29), naquele município. As
suspeitas, Olivia Rosa de
Figueiredo, 44, e Naiara Souza
Marques dos Santos, 20, foram
flagradas na agência bancária no
momento em que tentavam sacar
o dinheiro proveniente do golpe.
As suspeitas são
apontadas como integrantes de
uma quadrilha de estelionatários
que anunciam carros a venda em
sites da Internet. Dentro do golpe,
algumas pessoas trabalham como
“laranjas”, emprestando suas
contas bancárias para depósito do

dinheiro, ficando com uma
porcentagem, e repassando o
restante do valor para o líder da
quadrilha.
Durante as investigações,
os policiais da Delegacia de
Poconé identificaram as
suspeitas, que foram flagradas no
momento em que tentavam sacar
parte do dinheiro depositado pela
vítima. As suspeitas foram
conduzidas a delegacia, onde
durante interrogatório,
confessaram a participação no
crime.
Diante da situação, as
duas mulheres foram autuadas
em flagrante pelos crimes de
estelionato e lavagem de dinheiro
e posteriormente encaminhada
para audiência de custódia.
Foto: PJC-MT

Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
por meio da Secretaria
Municipal de Saúde,
utilizando o setor de Avaliação e
Controle do Sistema e-SUS,
ministrou capacitação para
profissionais das Unidades
Básicas de Saúde do Jardim
Guanabara e UBS do Caramujo.
Agora, nos dois postos,
assim como na maioria das
Unidades de Saúde do município,
a população passa a ser atendida
com o uso do prontuário
eletrônico do sistema (Prontuário

Eletrônico do Cidadão – PEC) eSUS Atenção Básica (AB),
fornecido pelo Departamento da
Atenção Básica (DAB).
A equipe de Avaliação e
Controle ressalta que o município
está avançando em relação à
utilização do Prontuário
Eletrônico do Cidadão do
município com o sistema e-SUS
e, a partir de agora, os cidadãos
que se utilizam das duas unidades
citadas passam a ser atendidos
com registros eletrônicos, o que
melhora a qualidade de
Foto: Assessoria

Atendimento cidadão chega a UBS do distrito do Caramujo

atendimento e informação da
saúde do paciente.
A unidade de Saúde do
Caramujo é a primeira do interior
do município a utilizar o sistema
informatizado com Prontuário
Eletrônico do Cidadão, deixando
de lado os prontuários de papel.
A vantagem em se utilizar
o e-SUS é que o software é o
sistema oficial pelo qual o
Ministério da Saúde recebe as
informações e é gratuito. Além de
organizar a marcação de
consultas, o prontuário irá
possibilitar melhorias no cuidado
à saúde.
A informatização do
atendimento traz benefícios
como a organização de agenda
dos profissionais e orientação do
fluxo de atendimento às
demandas agendadas e
espontâneas do cidadão. Além
disso, faz o registro do
atendimento ou orienta a
comunidade da melhor forma
possível. O bom é que o serviço
melhora até o tempo de
atendimento, que é otimizado,
pois o profissional de
enfermagem não terá mais que
gastar tempo preenchendo
formulários.
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As suspeitas Olívia e Naiara, presas ao tentar sacar o bererê

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

COMBUSTÍVEIS

Como o dólar foi a R$ 4, o preço do diesel subiu muito no mercado. Então, aqueles 30 centavos não estão sendo suficiente para cobrir os custos das distribuidoras

Petrobras anuncia reajustes
de preços da gasolina e diesel
A
Ag. Brasil c/ Redação

Foto: JCC

Petrobras anunciou ontem, (31)
reajuste de 13% no preço médio
do diesel praticado pela estatal
nas refinarias. O preço do litro sobe de
R$ 2,0316 para R$ 2,2964. Os novos
preços entraram em vigor já na sextafeira e devem acabar impactando no
valor pago pelos consumidores nas
bombas. Em nota, a Petrobras informou
que o valor "reflete a média aritmética
dos preços do diesel rodoviário, sem
tributos, praticados pela Petrobras em
suas refinarias e terminais no território

brasileiro".A Petrobras também
anunciou na mesma sexta feira, um
aumento de 1,54% nos preços da
gasolina nas refinarias, para R$ 2,1704 o
litro, válido a partir deste sábado (1).
Com o aumento, o novo valor atingirá
uma máxima dentro da política de
reajustes diários, iniciada há mais de um
ano.Diferença deve ser paga pelo
consumidor O preço do diesel estava
congelado desde 1º junho e o reajuste
acontece após a Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e

Biocombustíveis (ANP) publicar os
novos preços de referência para
comercialização do diesel, com alta de
até 14,4% dependendo da região do país.
O congelamento do preço de
referência do diesel foi parte decisiva da
negociação do governo federal para pôr
fim à greve dos caminhoneiros. Para não
causar prejuízos às refinarias e
distribuidoras, o governo garantiu
subsidiar em até R$ 0,30 por litro do
combustível até o dia 31 de dezembro
deste ano. O novo preço de referência do

CONCURSO PÚBLICO

Câmara receberá inscrições
para sete vagas em Cáceres

C

âmara de Vereadores de
Cáceres, abriu um concurso
público com 7 vagas e salário de

até R$ 4,3 mil. De acordo com o edital,
as inscrições podem ser feitas a partir do
dia 24 de setembro até o dia 21 de
Foto JCC/Arquivo

Câmara Municipal de Cáceres fará a seletiva em novembro

outubro. É cobrada uma taxa que varia
entre R$ 50 a R$ 90.
O edital já foi publicado no site
da Câmara de Cáceres e a inscrição pode
ser feita pela internet. A remuneração vai
de R$ 1.179,25 a R$ 4.378,50. O
concurso será realizado pela
Universidade Federal de Mato Grosso
(UFMT).
Segundo o edital, as vaga são
para os seguintes cargos: analista em
comunicação social (jornalismo),
analista em tecnologia da informação,
operador de áudio e vídeo, auxiliar de
serviços gerais e vigia. Os interessados
devem procurar o site da universidade
entre os dias 24 de setembro e 21 de
outubro. A taxa de inscrição é de R$ 50
(nível fundamental), R$ 60 (nível
médio) e R$ 90 (nível superior). Os
candidatos serão avaliados por prova
objetiva e discursiva. A primeira delas
está marcada para o dia 25 de novembro.

Das refinarias as bombas, é vapt vupt no bolso do consumidor

diesel publicado pela ANP, reflete
segundo a agência, os aumentos dos
preços internacionais do diesel e do
câmbio no último mês e já levam em
conta a subtração de R$ 0,30 por litro

(patamar de subsídio estabelecido pelo
governo), a alta do preço do barril do
petróleo e do dólar, e deve voltar a pesar
no bolso dos consumidores, segundo
especialistas do mercado.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. GABRIEL RIBEIRO DE ASSUNÇÃO - CTPS 70252 - SERIE 026
- MT
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se
em local não sabido, solicitamos o comparecimento do Sr. GABRIEL
RIBEIRO DE ASSUNÇÃO, portador da CTPS 70252 - SERIE 026 MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as
faltas desde 18/07/2018 dentro do prazo de 72 horas a partir dessa
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de
trabalho, nos termos do art.482 da CLT.
Costa Alves & Alves Ltda - EPP (J.B.A. Materiais Elétricos e
Hidráulicos)
CNPJ: 37.494.804/0001-02
Rua: General Osório, 1.241 - Centro Cáceres-MT

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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Nossa Terra e os
Bichos do Mato
Editoria

A musica de Pescuma, Henrique e Claudinho, diz bem que toda cidade tem seu tipos e que sem eles, vive cheia de ninguém. Cáceres também os tem, nas mais diversas
atividades, sobretudo no setor artístico, da musica, ao artesanato, escritores, poetas, humorista, nem sempre reconhecidos e ou lembrados pela mídia, sobretudo a falada e
televisada. O Jornal Correio Cacerense abre neste sábado o espaço Canal 240, para registro destas personalidades, que desfilarão até o sábado 6 de outubro, data magna da
Princesinha do Pantanal.

Toninho Costa, um pantaneiro de alma
cabocla, amante da natureza, traduzida
no livro Pantanal em versos e rimas,
uma obra literária que enfoca Cáceres, o
Pantanal Mato-grossense, casario
secular, natureza, flora, fauna, culinária,
folclore.

Yara Benedita Atala, diferente,
mesclando fantasia com realidade,
publicou os livros O Mágico Zoom, O
Cavalo que queria voar; Micaela Pão de
Mel, Floquinho de Neve,escritos com o
coração, reservando a alma para o livro
de poesias “Pensares;”

Alcides de Barros, um sonhador da
realidade, perfeccionista da ficção,
escreveu: O Jovem e o Diamante Negro;
obra que retrata a história de Wilson, um
jovem que como outros, partem,
impregnados de sonhos, ideais e inspirações,
para os grandes centros, à procura do tão
sonhado diamante' poucos o acham, mas
desses poucos, muitos o perdem.

Roberta Menuzzo, Caso Glória Trevi,
(os segredos); polemico trabalho sobre
integrantes do grupo musical da cantora
mexicana Glória Trevi (e a própria
cantora), fugiram do México para o
Brasil, acusados de praticarem crimes
de 'Corrupção de Menores', que foram
iludidas pela fama e exploradas
sexualmente.

Imortal saudoso Professor Natalino
Ferreira Mendes, dentre outras obras
primas, destacamos: História de Cáceres
(Tomo I) - História da Administração
Municipal , 1973; Cáceres - 200 Anos,
(1978); Cáceres - Raízes, Costumes e
Ocupações (1988); História de Cáceres
(Tomo II), Cáceres, conseqüência do Brasil
Grande (1998) e Memória Cacerense, 1998;

Neuza Zattar, eminente professora da
Unemat, autora do livro Os Sentidos de
Liberdade do Escravo na Constituição do
Sujeito de Enunciação; uma viagem pelos
processos sócio-históricos da linguagem que
os efeitos de sentido da enunciação da Carta
de Alforria garantem constitucionalmente
não só a mudança da condição jurídica do
escravo como também o seu direito ao dizer
e permitiu vislumbrar o contraditório.

Daniel Genuíno, evangélico, escreveu e
publicou os livros: Salvação, o projeto de
Deus, A habitação de Deus, Uma tragédia no
pantanal e Davi e Saul, Um lobisomem
cacerense, Um preço para a liberdade,
Escravos do inferno - o dramático mundo das
drogas e Marco do Jauru.

Antonio Senatore, pioneiro moderno,
que transcreveu emdois livros, Raid
Fluvial, um diário de bordo fluvial e
Guia Informativo Multidisciplinar, a
saga de desbravadores na rota do
paraíso.

José R. Menacho: Ensaísta, autor do livro O
Plural do Diverso - Conversas Sobre A Dignidade
Humana; obra composta por trinta crônicas tendo
como pano de fundo a dignidade humana em seus
mais variados campos de incidência: educação,
cultura, política, práticas de ensino, valorização da
mulher, o trabalho, a felicidade e a concretização
ampla e irrestrita dos direitos humanos.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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RETA FINAL

Os reforços são para a reta final do titulo da série C, alguns podem ficar para a B em 2019 e outros valorizados pela classificação dourada, são visados por grandes

Já na série B Cuiabá renova
contratos mas perde volante
O

S.N c/ Redação

Foto: Divulgação

Dourado de Cuia no jogo do ganha e perde, de olho na série B

TROFÉU CENTRO OESTE

Talentos de MT disputam
Centro Oeste de atletismo

Gazeta Digital

A

Federação de Atletismo
de Mato Grosso enviou
uma delegação de 42
pessoas para participar do
Troféu Centro-Oeste Caixa de
Atletismo Sub-16 e Sub-23, que
começa neste sábado (1º) em
Belo Horizonte-MG. De acordo
com o presidente da entidade,
Tomires Campos, são 16 atletas
do Sub-16 e 19 no Sub-23.
Sendo 18 no masculino e 17 no
feminino.
Além desses atletas,
quatro árbitros, dois treinadores
e um acompanhante completam
a delegação mato-grossense. “A
possibilidade é de que
obtenhamos as primeiras
colocações nas duas categorias.
fazem parte dessa delegação
atletas que são campeões em
suas categorias em níveis
nacional e internacional”, disse
Tomires, citando as equipes
SMETGA de Tangará da Serra,
Instituto Vicente Lenilson, de
Cuiabá, ASA de Sorriso,
A PA D A d e A r a p u t a n g a ,
BGAAT de Barra do Garças,

AVA de Várzea Grande, RAAEI
de Rondonópolis e Cantão, de
Pontes e Lacerda.
“Essa competição, que
une duas categorias, traz uma
configuração diferente, pois une
atletas em duas fases da vida
atlética, uma iniciante e outra
adulta, o que possibilita
vislumbrar performances em

nível avançado e em começo de
carreira no Atletismo. Será um
evento interessante para a
modalidade que contará com a
participação das federações de
Mato Grosso, Distrito Federal,
Espírito Santo, Goiás, Minas
Gerais, Mato Grosso do Sul,
R o n d ô n i a e To c a n t i n s ” ,
finalizou o presidente da Famt.

Cuiabá Esporte Clube
renovou contrato com
seis jogadores, por
mais 30 dias, para terminar o
Campeonato Brasileiro da
Série C. Jean Neves, André
Luiz Leão, Jonata Escobar,
Marcelo Rodrigo, Eduardo
Ramos e Josimar, tiveram a
prorrogação contratual
publicada, esta tarde, no
Boletim Informativo Diário
(BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
Pensando nos dois
confrontos da semifinal diante
do Botafogo (SP), um velho
conhecido do Dourado na
competição, a equipe se
apresentou na quarta feira, 29,
aos treinos pela manhã e o
técnico Itamar Shülle não tem
nenhum desfalque em relação
ao que encarou o Atlético
Acreano, em Rio Branco, e
sacramentou o acesso a Série
B.
C o n f o r m e j á
informado, o Dourado volta a

campo amanhã às 18h00, na
Arena Pantanal, diante do
Botafogo, que terminou a
primeira fase em primeiro
lugar no Grupo B com 35
pontos e, por isso, tem a
vantagem de disputar o
segundo jogo em casa.
O Cuiabá ficou três
pontos atrás do time do interior
de São Paulo e terminou em
terceiro lugar, o que faz com
que o Dourado decida as
disputas fora de casa.
Para este jogo, o Cuiabá
não contará com o volante
Marcão, que está em
negociação adiantada com o
Sport Recife, que disputa a
primeira divisão do
Brasileirão, e já viajou até
Pernambuco para assinar o
contrato com o Leão.
Além de Marcão, o
Sport anunciou que espera a
assinatura do contrato para
apresentar o atacante Safira, do
Londrina.

Foto: Julia Calasans

Da região, participam atletas de Araputanga, e Pontes e Lacerda
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By Rosane Michels

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
ótimas novidades
relacionadas a seus projetos
profissionais e planos de negócios. O
período envolve reconhecimento e
sucesso, depois de muito esforço e
dedicação nos últimos meses.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de boa comunicação e
negociações, especialmente
se estiver envolvido em acordos, reuniões
de negócios, novos projetos e contratos.
Uma viagem a trabalho será bastante
produtiva.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
renovação da fé e otimismo.
O período pode envolver um
novo projeto de viagem. De uma maneira
ou de outra, os contatos com empresas e
pessoas estrangeiras são altamente
favorecidos.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
boas novidades relacionadas
a ganhos, lucros e aumento
dos rendimentos. O momento é ótimo para
novos projetos, contratos e novos
investimentos. Procure manter controle
sobre gastos desnecessários.

O Sol em Câncer recebe
um ótimo aspecto de
Netuno em Peixes e de
Júpiter em Escorpião,
indicando dias de
interiorização e contato mais profundo
com seus sentimentos, que passam por
um momento de equilíbrio, mas de
transformações. Um contrato financeiro
pode ser firmado ou renovado.

O Sol em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de crescimento e expansão,
além de alegrias e bem-estar. Os próximos
dias podem envolver uma ânsia de seguir
em frente, com fé e otimismo renovados.
Uma boa notícia pode chegar a qualquer
momento.

O Sol em Câncer recebe
um ótimo aspecto de
Netuno em Peixes e de
Júpiter em Escorpião,
indicando dias de
movimento intenso na vida social e
melhoria nos relacionamentos, pessoais
e profissionais. O período pode envolver
a negociação de uma nova sociedade ou
parceria comercial.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
interiorização e maior
contato com seu mundo
emocional, que passa por um momento de
equilíbrio. O período, que dura alguns
dias, é ótimo para o planejamento de um
novo projeto.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando uma
rotina equilibrada e boas
novidades relacionadas à
sua saúde e ao trabalho. O período pode
envolver um novo projeto ou uma nova
colocação no mercado de trabalho.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. O
período é ótimo para fazer novos contatos
comerciais e renovar contratos já
existentes. Os trabalhos em equipe são
favorecidos.

O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno em
Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias de
maior envolvimento com seu
coração. Um novo amor
pode surgir a qualquer momento e um
romance começar a ser desenhado pelo
Universo. Se já for comprometido
aproveite as boas energias com seu amor.
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Esta de aniversário hoje Clara Luzia
Lima Bruzzon, completando mais uma
primavera, recebe os parabéns de toda a
família, amigos e especialmente do
maridão Ademir. Que Deus lhe conceda
um novo ano de prosperidades, saúde e
energias positivas. Grande abraço!

Esotérico
O Sol em Câncer recebe um
ótimo aspecto de Netuno
em Peixes e de Júpiter em
Escorpião, indicando dias
de maior envolvimento
com a família e necessidade
de estar mais perto dos seus. O período
pode trazer novidades relacionadas à
construção, compra ou venda de
imóveis.

SOCIAL

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

Colhendo mais uma rosa no jardim da vida a encantadora
Célia Miura Terra a quem enviamos os votos de felicidades e
muitos anos de vida. Que sua caminhada seja repleta de
coisas boas e muita saúde.

Completando idade nova neste sábado o
médico veterinário Marcos Miranda que
recebe os abraços dos familiares e amigos.
Parabéns, que possa ter muitos anos de
vida, e que os anos futuros sejam de
harmonia, paz e desejos realizados.
Felicitamos Adriano
Carrelo Silva pela
passagem de mais um
natalício com votos
de muita saúde,
p ro s p e r i d a d e s e
realizações. Feliz
Aniversário!!!

