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SOCIAL

Marte, Vênus, Mercúrio e Sol 
con t inuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos de 
Urano em Touro e Saturno em 
Capricórnio, marcando um 
período de concretização de 
p l a n o s  e  p r o j e t o s ,  

especialmente no trabalho. Este é um 
período em que você estará totalmente 
dedicado à manutenção de sua saúde e à 
organização do trabalho.

Esotérico

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem, 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em seu signo e 
Saturno em Capricórnio, 
marcando um período em 

que o amor pode ficar mais sério. Se ainda 
estiver só, uma pessoa especial pode bater 
à sua porta. Um romance começa 
inesperadamente.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 
marcando um período de 

estabilidade emocional e alegrias nos 
relacionamentos em família. Este é um 
ótimo momento para negociar a compra 
ou venda de um imóvel.  

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 

marcando um período de viagens e 
aumento do conhecimento. Aproveite este 
período para colocar as leituras em dia. O 
momento é ótimo para apresentar novos 
projetos.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 
marcando um período de 

concretização e planos e projetos que 
envolvam o aumento de seus rendimentos. 
Nesta fase, invista em tudo o que possa 
gerar frutos rápidos.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em seu signo, 
marcando um período de 

bons acordos e concretização de negócios 
com sócios e parceiros financeiros. O 
período é ótimo para começar um novo 
investimento.

Marte, Vênus, Mercúrio e Sol 
con t inuam em Vi rgem 
recebendo ótimos aspectos de 
Urano em Touro e Saturno em 
Capricórnio, marcando um 
período de introspecção e 

maior sensibilidade. O período é ótimo para 
cuidar da saúde através de terapias que 
unam mente e corpo. Um projeto pode 
começar a ser planejado.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 
marcando um período de 

mudanças estáveis e concretização de 
projetos que podem envolver uma grande 
empresa, clube ou instituição. O momento 
é ótimo para criar uma nova equipe.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em seu signo 

marcando um período de de boas notícias 
que chegam, uma atrás da outra, 
renovando sua fé e otimismo. Uma 
viagem internacional pode ser marcada ou 
realizada neste período. 

Marte, Vênus, Mercúrio e Sol 
con t inuam em Vi rgem 
recebendo ótimos aspectos de 
Urano em Touro e Saturno em 
Capricórnio marcando um 
período de movimento na 

vida social e aproximação de amigos, novos 
e antigos. Você estará mais aberto e 
receptivo, mais voltado para as atividades e 
encontros sociais. Um namoro pode 
começar. 

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em seu signo 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 
marcando um período de 

concretização de projetos, na vida pessoal 
e profissional. O período é de expansão de 
alguns setores de sua vida. Boas 
novidades no amor.

Marte, Vênus, Mercúrio e 
Sol continuam em Virgem 
recebendo ótimos aspectos 
de Urano em Touro e 
Saturno em Capricórnio, 

marcando um período de concretização de 
planos e projetos profissionais. O período 
é ótimo para apresentação de projetos ou 
pedidos de promoção. O sucesso bate à 
sua porta.

By Rosane Michels

Em tempo parabenizamos a querida  Jô 
Nakahara, que na segunda-feira trocou 
de idade ao som do tradicional parabéns 
entoado pelos familiares e amigos. Que 
Deus lhe conceda saúde, paz e 
felicidades.

Parabéns a linda debutante Suzanny Almeida que celebrou a 
data envolto ao carinho dos familiares e amigos. Que a vida lhe 
sorria imensamente, que não te faltem sonhos e que a 
felicidade te encontre diariamente. Feliz 15 Anos!

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

Destaque ao assessor jurídico da Câmara Municipal de Cáceres, que foi homenageado como patrono da 3ª 
turma de Direito da Unemat, campus Pontes e Lacerda. Emerson Pinheiro Leite, foi professor da turma por 
dois anos, e em tão pouco tempo cativou os acadêmicos pelo seu profissionalismo, dedicação e respeito. 
Parabéns Emerson pela justa homenagem.

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

Uma quinta- fe ira  regada de  
realizações a esteticista Suellen 
Karolaine que encanta com seu jeito 
de ser. Grande abraço.
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STJD, foi informada a 
nomeação do Dr. João Bosco 
d e  L u z  M o r a i s  c o m o  
interventor, além de ser 
s o l i c i t a d o  q u e  o  T J D  
encaminhe a partir desta data, 
todos  os  processos  em 
tramitação e pendentes de 
julgamento, pelas Comissões 
Disciplinares e pelo Pleno.

MT também salientam 
que trabalham de forma 
v o l u n t á r i a  c o m  m u i t a  
responsabilidade para o 
c r e s c i m e n t o  e  
profissionalização do futebol 
de Mato Grosso e isso pode ter 
causado incômodo, pelas ações 
límpidas diante dos processos.

No documento  de  

Na última sexta-feira (30), o 
Tribunal de Justiça Desportiva 
de Mato Grosso – TJD/MT 
sofreu intervenção do Superior 
Tribunal de Justiça Desportiva. 
Após passar por uma Inspeção 
Correcional no início do mês, a 
partir da semana passada, todas 
as ações penais constatadas em 
súmulas dos jogos em Mato 
Grosso serão apreciadas pelo 
órgão maior da jurisprudência 
do futebol brasileiro.

Logo após a decisão do 
STJD, o até então presidente 

do TJD-MT, Jorge Luiz 
Miraglia Jaudy, anunciou a sua 
renúncia  do  cargo.  No 
protocolo de ofício, o ex-
presidente afirmou que foi 
pego de surpresa com a 
intervenção, motivada pela 
demora do julgamento do 
Mandado de Garantia n. 
26/2019, no qual já havia 
declarado o seu impedimento. 
Além disso, viu a decisão de 
f o r m a  c o m p l e t a m e n t e  
injustificada.

Além do presidente, os 

outros membros do 
TJD-MT, protocolaram junto à 
Federação Mato-grossense de 
Futebol na segunda-feira (2), 
renúncia coletiva, com fulcro 
no art 14, I do CBJD. No ofício, 
os membros do TJD alegam 
indignação e perplexidade, 
com a arbitrária e desarrazoada 
decisão do STJD, com a notícia 
de intervenção, os colocando 
de forma injustificada sob 
suspeita, pois intervenção é 
medida extrema.

Os membros do TJD-

s contratos dos 25 
a t l e t a s  d o  N o v a  OMutum Esporte Clube 

campeões mato-grossenses da 
s e g u n d a  d i v i s ã o  q u e  
garantiram acesso a Série A do 
Estadual do ano que vem foram 
encerrados na última terça 
feira. 

O presidente do clube 

Anir Siqueira, disse que uma 
parte do grupo será mantida 
para o mato-grossense da Série 
A de 2020 que o clube 
disputará pela primeira vez. As 
negociações para a temporada 
começarão em novembro, para 
janeiro o time estar montado. 

O treinador campeão da 
segundona, William De 

Mattia, o “Dema”, está 
mantido.

A diretoria Mutuense 
investiu mais de R$ 70 mil na 
folha salarial, este ano. O time 
foi campeão na tarde do último 
domingo, ao empatar, em 2 a 2, 
com Poconé Esporte Clube 
(PEC), no estádio Neco 
Falcão. 

O Poconé  precisava de 
um milagre, o que não houve, 
para descontar o placar de 
cinco gols de diferença. No 
primeiro jogo da final,  
disputado na quinta-feira da 
semana anterior em Lucas do 
Rio Verde, o time treinado por 
Hugo Alcântara levou goleada 
de 4 a 0.

Por, outra lado o Cavalo 
Pantaneiro também está na 
primeira divisão do ano que 
vem por ter sido finalista. 

A torcida nem sentiu 
muito a falta do titulo, apesar 
de almejar mais esta conquista, 
vencida a ameaça de tapetão do 
Sorriso na FMF.

RENÚNCIA COLETIVA

Tribunal de Justiça da FMF
reage a intervenção superior

No ofício,  membros do TJD alegam indignação e perplexidade, com arbitrária e desarrazoada decisão do STJD que na medida extrema os colocaram sob suspeita

Assessoria c/ Redação

Renúncia coletiva foi justificada com base no art 14, I do CBJD  PRATAS DA CASA

Caçula Nova Mutum deve
manter parte dos campeões
S.N c/ Redação

Azul celeste do médio norte aposta nos campeões para 2020  

Foto: Assessoria

Foto: Olhar Esportivo
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Era o ano de 1992, este editor 
dividia a labuta entre um diário chumbão e 
a faculdade de direito (último termo) a 
Amazônia ardia em chamas, noticia de 
capa, destacando a ajuda em dinheiro 
oferecida pelo G7, grupo dos países mais 
ricos do mundo, para atenuar a crise 
causada por desmatamento e queimadas 
fora de controle naquela região. 

Como hoje, a oposição ao G-7 
temia  pela internacionalização  aventada 
por líderes estrangeiros em fakes de 
internacionalizar a floresta. Como se 
fosse hoje, refrescamos a memória sobre a 
postura do presidente playboy, que 
inclusive era objeto de nossas criticas, o 
Fernandinho Collor, que surpreendeu a 
muitos, ao aceitar a oferta do clube dos 
ricos, sem impor condições e ou acusar 
outrem, de querer comprar a região. 

O assunto relembrado pelo amigo 
jornalista Claudio Ângelo, coordenador 
de Comunicação do Observatório do 
Clima nos veio a baila por dois motivos, 
primeiro, que a incendiária cena se repete 
27 anos após e segundo, que nesta quinta 
feira, (5) o calendário registra o Dia da 
Amazônia. Na imprensa, já abordamos 
em algumas cronicas, o bioma que ao 
contrário do que muitos pensam, não é 
somente nosso, é patrimônio mundial, 
assim, como o Pantanal. Músico, na pele 
de Lorde Dannyelvis, já externamos 
também, nosso amor pela Amazônia e 
Pantanal, sempre em defesa da Santa Mãe 
Natureza. 

Mas, voltando ao ano de 1992, ali 
no contexto da conferência Rio-92, 
nasceram as convenções de Clima e 
Biodiversidade da ONU, que daria origem 
ao Programa Piloto de Proteção às 
Florestas Tropicais do Brasil, o PPG-7, 
que começou a operar em 1994. Nos 
recorda Claudio Ângelo, que este foi até 
hoje considerado o maior caso de sucesso 
de cooperação internacional na área 

ambiental, o PPG-7, que durou 15 
anos e investiu 463 milhões de dólares, 
ajudando a criar 100 milhões de hectares 
de terras indígenas em unidades de 
conservação, e desenvolver tecnologias 
que provaram que manter floresta em pé 
não é incompatível com melhorar a vida 
das pessoas que moram nela e como o 
Governo sabia que não daria conta de 
executar todos os projetos iniciados com a 
doação do G7, o programa-piloto 
produziu mais uma inovação: entregou-se 
essa tarefa a organizações da sociedade 
civil. 

Os néscios que criticam a suposta 
profusão de ONGs na Amazônia fariam 
bem em entender que essas organizações 
foram chamadas pelo Estado para suprir a 
carência de Estado, em parceria com o 
Estado. O PPG-7 ajudou a criar uma 
capacidade de atuação de ONGs na 

Amazônia que se mostraria 
importante depois. O principal ganho do 
PPG-7, porém, foi imaterial: o programa 
ajudou a silenciar a paranoia soberanista 
que cercava qualquer ação estrangeira na 
Amazônia. Mostrou que cooperação em 
meio ambiente não é um jogo de soma 
zero e que soldados de olhos azuis não vão 
desembarcar na região Norte e decretá-la 
zona internacional. 

Concluindo, o que muitos 
políticos precisam entender sem 
demagogias baratas, é que mundo, o 
Brasil e a Amazônia mudaram muito 
desde 1992, atualmente, há tecnologia de 
dados e compromissos internacionais 
ratificados pelo Brasil contra a crise 
climática que demandam proteção da 
floresta, este oceano aéreo, em iminente 
assoreamento  pe lo  desenf reado  
desmatamento.

Ao longo do tempo, o acúmulo das 
nossas emoções tem a capacidade de 
preservar nossa saúde ou de interferir no 
surgimento de doenças.Somos aquilo que 
sentimos. Essa influência ocorre pois 
através das emoções jogamos em nossa 
corrente sanguínea elementos químicos que 
fazem com que nosso corpo acione respostas 
fisiológicas. 

Emoções positivas estimulam a 
produção de uma sustância chamada 
oxitocina. À medida que ela é absorvida pelo 
nosso organismo nossos vasos sanguíneos 
dilatam, o que propicia a diminuição da 
tensão arterial. Conclusão: quem produz 
oxitocina com frequência tem menos 
chances de desenvolver doenças cardíacas.

O contrário também ocorre. 
Emoções negativas estimulam a produção 
de cortisol, elemento químico do estresse, 
que faz com que o corpo entre num estado de 
alerta, como se estivesse correndo risco de 
morte e precisasse lutar ou fugir. Como essa 
ameaça não existe, a química produzida 
acaba sendo absorvida, caindo como um 
veneno que intoxica o organismo. 

Isso ocorre cada vez que sentimos 
medo, raiva, ansiedade, fúria etc. Nosso 

corpo produz, o tempo todo, 
sintomas físicos em resposta às emoções. 
Não é à toa que ficamos com as mãos 
trêmulas ao fazer uma apresentação em 
público, sentimos o coração bater forte 
quando estamos ansiosos, suamos frio. E 
ainda ficamos ruborizados quando sentimos 
vergonha. Tudo isso são as emoções 
comandando nosso corpo.

Não devemos subestimar o que 
sentimos. Cada vez mais pesquisas na área 
da neurociência nos mostram que o estresse 
adoece e que a felicidade é o melhor remédio 
para o sistema imunológico. Pessoas felizes 
adoecem menos e, quando adoecem, se 
recuperam mais rápido. 

O corpo não é visto mais por partes e 
sim como um todo, onde as emoções são 
corresponsáveis pela saúde. Doenças 
crônicas, por exemplo, estão diretamente 
ligadas ao sistema emocional. Os remédios 
fazem um efeito consideravelmente menor 
num corpo contaminado por emoção 
negativa. O conceito de medicina 
integrativa busca, portanto, usar técnicas 
que tragam bem-estar e saúde mental para 
ajudar a curar doenças.
Pessoas felizes adoecem menos e, quando 
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AMAZÔNIA

BERERÉ A MAIS?

PROVA DE VIDA

MARIA DA PENHA

MARIA DA PENHA II

O Dia da Amazônia é celebrado 
anualmente em 5 de setembro. Esta data 
foi criada com o intuito de conscientizar 
as pessoas sobre a importância da maior 
floresta tropical do mundo e da sua 
biodiversidade para o planeta. O dia 
escolhido faz referência a 5 de setembro 
de 1850, quando o Príncipe D. Pedro II 
decretou a criação da Província do 
Amazonas (atual Estado do Amazonas). 
Leia nosso editorial e declare seu amor 
pela Amazônia.

Um erro de cálculo do governo na 
elaboração do Orçamento de 2020 
aumentou o fundo eleitoral no ano que 
vem em R$ 671 milhões, para R$ 2,5 
bilhões. O valor correto seria de R$ 1,87 
bilhão. O fundo eleitoral será utilizado 
para financiamento das eleições 
municipais. O erro foi apontado pelo 
líder do Novo na Câmara dos Deputados, 
Marcel Van Hattem (RS). Sabem de onde 
sai esta grana? Claro, do nosso bolso via 
impostos diários.

A resolução que regulamenta a 
comprovação de vida e renovação de 
senha para os beneficiários do INSS, bem 
como a prestação de informações por 
meio das instituições financeiras 
pagadoras, está publicada na edição da 
terça-feira (3) do Diário Oficial da União 
.  O  d o c u m e n t o  d i z  q u e  e s s e  
procedimento deve ser feito anualmente, 
independentemente da forma de 
recebimento do benefício. Elas devem 
ser efetuadas no banco do benefício, por 
atendimento eletrônico com biometria ou 
mediante a identificação por funcionário 
da instituição financeira ou ainda por 
qualquer meio definido pelo INSS que 
assegure a identificação do beneficiário.

A Polícia Judiciária Civil, por meio da 
Delegacia Especializada de Defesa da 
Mulher de Cáceres, realizou na última 
quinta-feira (29), uma palestra sobre 
violência doméstica para funcionários da 
empresa Brinks (de segurança e 
transporte de valores Ltda). O trabalho de 
cunho preventivo foi realizado pela 
delegada titular da unidade especializada 
Judá Maali Pinheiro Marcondes, que 
m i n i s t r o u  a  p a l e s t r a  p a r a  
aproximadamente trinta trabalhadores da 
empresa.

Na apresentação, a delegada falou para o 
público de homens e mulheres, sobre os 
crimes cometidos no âmbito familiar, 
destacou a importância da Lei Maria da 
Penha, bem como interagiu com a turma, 
levando esclarecimentos e orientações 
aos profissionais que atuam com a 
segurança armada. E é bom os metidos a 
bravo ficarem antenados, que o buraco é 
mais embaixo, pisou no tomate, vai pra 
Lei Maria da penha e a Peia come 
mesmo. Melhor viver em paz, não é 
mesmo?

EDITORIA

adoecem, se recuperam mais rápido. O 
corpo não é visto mais por partes e sim como 
um todo ,  onde  a s  emoções  s ão  
corresponsáveis pela saúde. Doenças 
crônicas, por exemplo, estão diretamente 
ligadas ao sistema emocional. Nesse 
sentido, se desejarmos manter a saúde 
preservada precisamos prestar atenção ao 
que estamos pensando, onde estamos 
focando nossa energia, se estamos nos 
preocupando com coisas que não estão no 
nosso controle. E, a partir dessa verificação, 
mudar aquilo que não está em equilíbrio. 

Em nossa rotina diária estamos 
suscetíveis à incontáveis estresses. Além 
disso, a vida moderna é um convite à 
ans iedade:  ambiente  de  t raba lho  
competitivo, consumismo, trânsito, 
celulares com notificações a todo momento. 
Corremos contra o tempo e vivemos com a 
sensação de urgência. Se a modernidade já 
traz consigo suas mazelas, compete a nós 
trazermos para nossa vida leveza, bom 
humor, alegria e amor. Sobretudo o próprio. 

***___Simone Demolinari Psicanalista 
com Mestrado e dissertação em Anomalias 
Comportamentais.

Influência das emoções na saúde

Saudades do PPG-7

Cáceres-MT, quinta-feira 05 de setembro de 2019 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

a noite desta quinta feira, 
(5) às 18h00, moradores Nd e  C á c e r e s  s e r ã o  

c o n t e m p l a d o s  c o m  u m  
espetáculo gratuito oferecido 
pela Energisa, cujo caminhão se 
transformou  um palco, fechando 
o ciclo da visita à cidade,  na 
Praça Barão do Rio Branco, onde 
será encenada uma peça teatral,  
mesclando diversão e cultura.

O espetáculo faz parte da 
visita projeto Nossa Energia, que 
chegou à cidade na terça feira, (3)  
buscando por clientes aptos a se 
cadastrar no programa Tarifa 
Social de Energia, do Governo 
Federal.

Durante três dias as 
unidades móveis do projeto ficam 
estacionadas em um ponto de 
referência fazendo o cadastro, 
trocando lâmpadas antigas por 
lâmpadas LED e dando palestras 
interativas sobre o uso seguro e 
econômico de energia elétrica.

Em Cáceres, o projeto 
esteve nos dias 3 e 4 de setembro 
na Escola Municipal Isabel 
Campos em horário comercial, 
das 8h00 às 11h30 e das 13h30 às 
17h00.

Nossa Energia passará 
por 100 municípios. Na edição 
passada, mais de 120 cidades 
receberam o projeto.

O programa Tarifa Social 
de Energia Elétrica dá descontos 
sobre o valor da tarifa aplicável à 
c l a s s e  r e s i d e n c i a l .  M a i s  
informações sobre o benefício 
podem ser conferidas no site da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel).

A troca de lâmpadas foi 
realizada para os consumidores 
que compareceram no local onde 
a unidade móvel da Energisa 
esteve estacionada, levando  RG, 
CPF e uma conta de energia com 
baixo consumo de energia e 
t r o c a n d o  a s  l â m p a d a s  
fluorescentes ou incandescentes 
usadas pela mesma quantidade 
lâmpadas de LED novas.

Nos próximos meses, o 

a noite desta quinta feira, 
(5) às 18h00, moradores Nd e  C á c e r e s  s e r ã o  

c o n t e m p l a d o s  c o m  u m  
espetáculo gratuito oferecido 
pela Energisa, cujo caminhão se 
transformou  um palco, fechando 
o ciclo da visita à cidade,  na 
Praça Barão do Rio Branco, onde 

a noite desta quinta feira, 
(5) às 18h00, moradores Nd e  C á c e r e s  s e r ã o  

c o n t e m p l a d o s  c o m  u m  
espetáculo gratuito oferecido 
pela Energisa, cujo caminhão se 
transformou  um palco, fechando 
o ciclo da visita à cidade,  na 
Praça Barão do Rio Branco, onde 

a última segunda-feira 
(2), durante reunião Ntécnica, em Cuiabá, a 

pró-reitora de Extensão e Cultura, 
Leonarda Grillo Neves, o pró-
reitor de Pesquisa e Pós-
Graduação, Anderson Miranda e 
professores da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (Unemat) 
apresentaram propostas para o 
desenvolvimento de atividades 
ligadas a agricultura familiar ao 
s e c r e t á r i o  d e  E s t a d o  d e  
Agricultura Familiar, Silvano 
Amaral. A ação faz parte das 
atividades previstas pela parceria 
firmada entre a Secretaria de 
Estado de Agricultura Familiar 
(Seaf) e a Unemat.

Entre as propostas está o 
diagnóstico da qualidade do café 
produzido em Mato Grosso, com 
determinação do potencial das 
regiões produtoras no estado, a 
identificação de pontos críticos 
no manejo e propostas de 
adequações para o cafeicultor 
atingir mercados mais rentáveis, 
l i gado  ao  P rog rama  M T 
Produtivo Café.

A m a r a l  d i s s e  t e r  
avançando mais um passo neste 

encontro e definiu o local 
pa ra  a  p róx ima  reun ião ,  
juntamente com sua equipe 
técnica, na Unemat, em Cáceres. 
“Nós precisamos aproveitar as 
estruturas já existentes, reunir 
parceiros e desenvolver a 
agricultura familiar”, afirmou 
A m a r a l  q u e  s e  m o s t r o u  
interessado nas propostas 
temáticas em genética do leite, 
produção de sementes, adubação 
orgânica e nas habilidades de 
organização do Programa 
Incubadora de Organizações 
Coletivas Autogeridas Solidárias 
e Sustentáveis (Iocass), da 
Unemat em Tangará da Serra.

A pró-reitora, Leonarda 
Neves, citou a disponibilidade da 
U n e m a t ,  e m  a t e n d e r  a s  
necessidades do Estado, por meio 
de seus pesquisadores e da 
possibilidade de outras propostas 
temáticas. Apresentaram as 
propostas, dentro de suas áreas de 
a t u a ç ã o  p r o f i s s i o n a l ,  o s  
professores Andréa dos Santos de 
Oliveira, Eder Pedroza Isquierdo, 
Édson Júnior Heitor, Laudemir 
Luiz Zart, Sandro Benedito 
Sguarezi, e Willian Krause.

a intenção de conversão e 
mesmo ele tendo tentado frear a 
camioneta, não deu tempo de 
evitar o choque.

Na ocasião, Odir com 
ferimentos generalizados devido 
ao impacto com a F-4.000 foi 
socorrido pelos policiais do corpo 
de bombeiros e encaminhado ao 
Hospital Regional, com lesões no 
ombro e na cabeça, mas na manhã 
do dia seguinte, não resistindo às 
lesões foi à óbito. Seu corpo foi 
removido ao IML para necrópsia 
e posterior l iberação aos 
familiares para sepultamento. 

 oi sepultado ontem, (4) o 
ciclista Odir Ramos da FSilva, 47, vitima fatal de 

atropelamento na tarde da última 
segunda feira, por volta das 
13h40, quando pedalava sua 
magrela pela Rua dos Canários no 
Cidade Alta e foi colhido por uma 
camionete F-4.000 que trafegava 
pela mencionada rua sentido 
bairro centro. A Polícia Militar foi 
acionada via CIOSP e esteve no 
local tomando as devidas 

providencias.
Conforme o motorista da 

camioneta, J.R.C, 55, ele 
transitava em seu veículo pela 
Rua dos Canários em sentido a 
Avenida Getúlio Vargas e quando 
passava frente ao Mercado 
Toledo ,  fo i  surpreendido  
pelasúbita aparição do ciclista 
que trafegava com sua bicicleta 
em sentido oposto, acontecendo a 
colisão. Ainda conforme o 
motorista, o ciclista não sinalizou 

CAMINHÃO DA ECONOMIA

Projeto da Energisa encerra
na praça a visita em Cáceres

Equipe esteve na Escola Municipal Isabel Campos atendendo consumidores,  trocando lâmpadas fechando hoje a visita econômica, com show na Praça Barão

Assessoria c/ Redação

Economia e diversão integram o projeto da Energisa em MT  

Foto: JCC

CIDADE ALTA

Ciclista atropelado por
F-4.000 morre no HRC
Da Redação

Ciclista Odir Ramos da Silva, não resistiu ao atropelamento 

 Foto: Doc-Pessoal

AGRICULTURA FAMILIAR

Unemat entrega propostas de 
desenvolvimento para a Seaf

Assessoria

 Propostas foram apresentadas durante reunião na SEAF  

Foto: Moisés  Bandeira
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“Menina Feliz” foi idealizado por um 
casal morador do município, com 
objetivo de acolher meninas carentes 
de várias idades, desde 7 anos até aos 
18, após conseguirem autonomia 
financeira.

Entre os benefícios para as 
jovens, o projeto oferece cursos 
profissionalizantes para as jovens 
como de manicure, cabeleireira, 
noções de informática e secretariado 
para que elas tenham qualificação 
para entrar no mercado profissional. 

O trabalho conta com apoio 
do Ministério Público, Conselho de 
Segurança (Conseg) do município e 
sociedade organizada.

Durante visita realizada ao 
projeto, a equipe da De Cara Limpa 
Contra as Drogas de Pontes de 
L a c e r d a ,  c o o r d e n a d a  p e l o  
investigador Sebastião Farias, 
realizou a palestra “Drogas Lícitas e 
Ilícitas”, ocasião em que foi falado 

sobre os malefícios do 
c o n s u m o  d e  s u b s t â n c i a s  
entorpecentes, além das situações de 
risco que o envolvimento com drogas 
pode levar.

Estiveram presentes no 
evento, a delegada Lizzia Kelly 
Ferraro Noya e as escrivãs, Regina e 
Walquiria, que realizaram trabalho de 
ouvidoria de problemas enfrentados 
pelas jovens atendidas pelo projeto, 
prestando apoio e orientação. 

Durante a visita, as garotas 
também foram presenteadas com 
camisetas e gibis do programa De 
Cara Limpa Contra as Drogas.

“O objetivo é auxiliar essas 
meninas que passam por diversos 
problemas familiares decorrentes da 
convivência, evitando que elas se 
envolvam em situações de riscos, 
como o consumo de substâncias 
entorpecentes que podem levar a 
outras situações mais graves”, disse o 

aumento de denúncias foi 86%. 
Segundo os dados, o número de 
mulheres agredidas fisicamente alcança 
quase cinco milhões de mulheres, uma 
média de 536 mulheres por hora em 
2018; e 177 espancadas.

A pesquisa mostra que 76% das 
mulheres vítimas de violência contam 
que conheciam o agressor: o marido, um 
ex-namorado, um vizinho. “O propósito 
da legislação não é prender homens, mas 
proteger mulheres e filhos das agressões 
domésticas”, reforça a escrivã ao falar 
com os alunos.

falar em caso de violência 
doméstica e familiar, e o que essa lei 
causa aos agressores, ocorreu um 
concurso de redação,  havendo 
premiação os alunos com as melhores 
redações”, disse a escrivã. A lei que 
completou 13 anos dia 7 de agosto de 
2019 é tida como uma dos mais 
avançados instrumentos de combate e 
proteção às mulheres vítimas de 
violência doméstica. Em pesquisa 
realizada pelo Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública, apenas 2% dos 
brasileiros nunca ouviram falar da lei 

 educação de crianças e 
adolescente é um dos caminhos Apara redução dos índices de 

violência doméstica e está prevista no 
inciso V, do artigo 8ª da Lei Maria da 
Penha, que determina a “promoção e 
realização de campanhas educativas de 
prevenção a violência doméstica e 
familiar contra a mulher, voltadas ao 
público escolar e a sociedade em geral, 
assim como a difusão da lei e dos 
instrumentos de proteção aos direitos 
humanos das mulheres”. Dentro desse 
princípio, um grupo de servidores da 
Delegacia da Polícia Civil de Jauru, 
debateu durante três dias a Lei Maria da 
Penha (11.340/06), junto a alunos da 
Escola Estadual Deputado João Evaristo 
Curvo, Escola Estadual Francisco 
Salazar e Comunidade São José.

As  palestras foram realizadas 
nos dias 22, 26 e 28 de agosto pela 
escrivã, Fernanda Tamara de Souza e 
Silva, com auxilio dos investigadores 
Maicon Carvalho, Ihanco Moreira 
Carvalho e Welder Marcell Cena de 
Freitas e dos estagiários Denys Firmino 
e Raiany Ferreira Dutra.

O público atingido foi de 
aproximadamente 800 alunos. “Foram 
realizadas palestras versando sobre a 
importância dessa lei, o porquê de sua 
criação, qual número ligar ou com quem 

meninas carentes atendidas pela 
Projeto Menina Feliz, desenvolvido 
em Pontes e Lacerda. O projeto 

Polícia Judiciária Civil, através do 
Programa De Cara Limpa Contra as 
Drogas”, na última semana, (29), para 

ma palestra preventiva com 
tema “Drogas Lícitas e UIlícitas” foi realizada pela 

construção de um projeto de 
intervenção capaz de dar suporte aos 
produtores de queijo do município, 
visando ampliar, regularizar e estabelecer 
um controle de qualidade à produção, 
logística e comercialização de Queijos no 
município, por meio de uma sequência de 
ações

“A vigilância sanitária de 
Araputanga é parceira dessa ação. Assim 
como fizemos na primeira reunião, 
levaremos ao conhecimentos de todas as 
produtoras ,que ainda serão visitadas, 
todas as exigências sanitárias para a 
produção, logística e a comercialização 
dos produtos de origem animal, com foco, 
nessa oportunidade, no queijo e outros 
produtos derivados do Leite”, frisou José 
Ricardo Ribeiro, Gerente de Vigilância 
em Saúde, da Secretária Municipal de 
Saúde de Araputanga.

Na primeira quinzena de 
setembro, outras comunidades serão 
visitadas e outras ações e parcerias serão 
feitas com a finalidade de fazer com que o 
projeto contenha ações capazes de atender 
a todos produtores e, assim, regularizar a 
produção e comercialização de Queijo em 
Araputanga. “Buscando levar mais 
desenvolvimento para o campo, iniciamos 
essa agenda de visitas de diálogo com 
nossas produtoras de queijo.

Em breve, estabeleceremos 
parcerias com outras instituições para a 
oferta de cursos e outros investimentos”, 
afirmou Joel Marins de Carvalho, Prefeito 

aos produtores de queijo de 
Araputanga .  Após  percor rer  as  
comunidades e nossos produtores de 
Queijo, com o suporte da gestão 
municipal e outras instituições públicas e 
privadas, desenvolveremos um Projeto de 
Intervenção objetivando facilitar e 
formalizar o comércio de Queijos 
Artesanais em nosso município”, frisou 
Morghana Pires de Albuquerque, Médica 
Veterinária e responsável pelo SIM de 
Araputanga. 

Em sua primeira visita, na 
quarta-feira (28), aproximadamente 10 
artesãs de Queijos se fizeram presente. 
Durante a reunião, representantes do SIM 
e da Vigilância Sanitária discutiram a 
situação atual do comercio de queijo 

 or meio da ação conjunta entre 
Serviço de Inspeção Municipal – PSIM e Vigilância Sanitária, a 

Prefeitura Municipal de Araputanga 
iniciou na última semana as Visitas à 
produtores de queijo de Araputanga. As 
visitas tem como objetivo conhecer a 
realidade local para a construção de um 
Plano de Ação e/ou Projeto de intervenção 
para dar suporte aos produtores de queijo 
artesanais, com garantia de qualidade. A 
primeira visita foi realizada aos 
produtores da Fazenda Araputanga, do 
Grupo Terra de Bacuri.

“Essas visitas se consolidam 
como o primeiro passo na construção de 
um projeto de desenvolvimento no 
campo, que garanta um suporte técnico 

DROGA ZERO

Polícia realiza palestra do
Menina Feliz em Lacerda

Além de palestras, durante a visita, as garotas foram presenteadas  com camisetas e gibis do programa De Cara Limpa Contra as Drogas

Assessoria

Projeto oferece cursos profissionalizantes para as jovens  

Foto: PJC-MT

PLANO DE AÇÃO

Parceria projeta ampliar
ação em queijo artesanal
Assessoria c/ Redação

Equipe visita Fazenda Araputanga do Grupo Terra de Bacuri  

Foto: Divulgação

VIOLÊNCIA PREVENTA

Lei Maria da Penha é tema de
palestras em escolas de Jauru

Assessoria PJC/MT

Palestras foram voltadas ao público escolar e a sociedade em geral  

Foto: Divulgação
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em cultivo anual, pois além 
de aumentar consideravelmente a 
produção, manteve a boa qualidade 
dos frutos, atendendo as exigências 
do mercado regional.

Segundo Marcílio, para a 
utilização do plantio adensado é 
necessário que as condições de solos 
sejam favoráveis (textura mista, 
profundidade, bom teor de matéria 
orgânica e boa drenagem) e que 
sejam aplicadas práticas culturais de 
correção do solo e adubação. Ele 
destaca que é importante seguir as 
recomendações para a cultura e 
viabilizar a instalação de um sistema 
de irrigação.

P a r a  d e m o n s t r a r  o s  
trabalhos de pesquisa e as novas 
tecnologias adotadas no cultivo de 
bananeira tipo Terra, no dia 11 de 
outubro será realizada uma visita 
técnica no Centro de Cáceres. 

O s  p a r t i c i p a n t e s  
percorrerão cinco estações, que 
abordarão os seguintes temas: 
controle biológico de baixo custo de 
pragas e doenças da bananeira, 
Rede Nacional de Avaliação de 
Plátanos, genótipos promissores 
para o Estado, cultivo adensado, 
controle biológico da broca da 
bananeira e controle químico da 
Sigatoka Negra.

Avaliação de Cultivares de 
Plátano (banana da terra). Ele 
explica que a finalidade principal do 
trabalho é apoiar o processo de 
desenvolvimento da bananicultura 
de subsistência e comercial, com 
ações de pesquisa para selecionar 
cultivares mais produtivas e 
resistentes às principais doenças 
fúngicas, como a Sigatoka Negra.

Marcílio explica que apesar 
das boas condições para o cultivo de 
plátanos no Estado, houve uma 
r e d u ç ã o  d a  á r e a  p l a n t a d a ,  
ocasionada principalmente pela 
utilização de cultivares que 
apresentam baixo potencia l  
produtivo e suscetibilidade às 
doenças e pragas, constituindo uma 
das principais causas do declínio no 
rendimento da bananicultura no 
estado de Mato Grosso.

E n t r e  o s  t r a b a l h o s  
realizados no Centro de Cáceres, o 
pesquisador também mostra o 
sistema de plantio adensado, que é 
uma estratégia para aumentar a 
produtividade, além de melhorar o 
aproveitamento da mão-de-obra, 
insumos e reduzir custos com o 
controle de plantas invasoras.

Durante a pesquisa com a 
bananeira Farta velhaco, foi 
selecionada a densidade de 2.667 
plantas por hectare como a melhor 
alternativa para o plantio adensado 

á 20 anos realizando a 
avaliação de cultivares de Hbananeira no Estado de 

Mato Grosso, o pesquisador da 
Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Extensão 
Rura l  (Empae r ) ,  Humber to  
Carvalho Marcílio, apresenta uma 
Unidade Demonstrativa com uma 
coleção de 50 cultivares de banana 
dos tipos Maçã, Prata, Nanica, Terra 
e outras.

O trabalho de pesquisa é 

r e a l i z a d o  n o  C e n t r o  
R e g i o n a l  d e  P e s q u i s a  e  
Transferência de Tecnologia da 
Empaer em Cáceres, com o objetivo 
de identificar cultivares com 
características agronômicas e 
comercia is  que  possam ser  
recomendadas aos agricultores 
familiares.

De acordo com Humberto, 
esse é um trabalho em parceria com a 
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), que 

 cidade de Pontes e Lacerda 
foi o palco de uma sessão Aespecial ocorrida esta 

semana na Câmara Municipal para 
tratar de segurança pública para os 
municípios que fazem fronteira com 
a Bolívia. 

O evento contou com a 
presença do secretário da pasta, 
Alexandre Bustamante e a alta 
cúpula da Polícia Militar, inclusive 
do comandante geral da instituição 
coronel Jonildo Assis.

Um dos assuntos abordados 
no ato, que ocorreu na Câmara 
Municipal de Pontes e Lacerda, foi a 
implantação das câmeras OCRs, que 
serão utilizadas como cercas virtuais 
nas 22 cidades da fronteira, onde os  
agentes de segurança terão mais 
praticidade na identificação de 
criminosos e de veículos que teriam 
a fronteira como destino criminoso.

“Não é algo novo ou que nós 
descobrimos. Mas o projeto das 
câmeras já funcionou em outros 
estados e com certeza é a novidade 
que irá inibir a criminalidade e irá 
ajudar muito a Pasta da Segurança 
Pública. 

No Ceará, por exemplo, um 
dia que teve 20 roubos de carros, 19 
foram recuperados com ajuda das 
câmeras, pois além de copiar placas 
e modelos dos carros, ela também lê 
caracteres, o que ajuda mais ainda.

Então, se funcionou lá, 

p o r q u e  a q u i  n ã o  
func iona r i a , ”  ques t ionou  o  
secretário.

O prefeito da cidade de 
Pontes e Lacerda Alcino Barcelos, a 
cidade está no coração da região 
oeste, o coração da fronteira e 
mesmo tendo dias de difíceis por 
falta de dinheiro nas prefeituras, os 
prefeitos precisam se inteirar para 
saber o quão é importante esse 
projeto.

Es t ive ram no  even to  
lideranças políticas das 22 cidades 
da região Oeste e 15 prefeitos e vice-
prefeitos. Segundo a Secretaria de 
Segurança, serão necessárias 78 
câmeras para trancar as entradas e 
saídas dos municípios, o que abrange 
um território com uma média de 307 
mil habitantes. 

Para a compra total dos 
equipamentos seriam necessários 
R$ 4. 760 milhões. Por conta do alto 
valor, foi proposto que cada 
prefeitura elaborasse um projeto em 
parceria com a secretaria para que 
comércios, empresários, políticos 
c o m p r e m  o s  e q u i p a m e n t o s  
juntamente com o estado.

 Ao final do evento, 16 
oficiais e membros da segurança 
pública estadual e local foram 
agraciados com uma moção de 
congratulação pelos relevantes 
serviços prestados em prol das 

RECOMENDADAS

Empaer avalia espécies
de bananas em Cáceres

Pesquisador afirma que cultivo da banana da terra é feita predominantemente com a cultivar Farta velhaco, sendo bastante utilizada na gastronomia mato-grossense

Assessoria c/ Redação

Cultivares  mais produtivas e resistentes às principais doenças fúngicas  

Foto: Empaer

BIG-BROTHERS

Sessão aborda monitoramento
de câmeras OCRs na fronteira
Assessoria c/ Redação

Evento contou com presença do secretário Bustamante e alta cúpula da PM  

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

06
Cáceres-MT, quinta-feira 05 de setembro de 2019

o Filia será utilizado em todo o 
território nacional. O novo 
sistema estará disponível 24 
horas por dia, ininterruptamente, 
salvo durante os períodos de 
m a n u t e n ç ã o ,  q u e  s e r ã o  
programados e divulgados com 
antecedência aos usuários.

Todos os dados inseridos 
no sistema terão por base as 

 novo Sistema de Filiação 
Partidária (Filia) será Oapresentado oficialmente 

aos representantes dos partidos 
políticos nesta quinta-feira (5), às 
14h00, no Auditório III do 
edif ício-sede do Tribunal  
Superior Eleitoral em Brasília. 

O encontro vai detalhar as 
principais mudanças trazidas pela 

Resolução TSE nº 23.596 de 
agosto de 2019, que institui o 
F i l i a  e  d i s c i p l i n a  o  
encaminhamento de dados pelos 
partidos políticos à Justiça 
Eleitoral.Desenvolvido pela 
Secretaria de Tecnologia da 
Informação do TSE e integrado 
ao Sistema de Gerenciamento de 
Informações Partidárias (SGIP), 

esferas partidárias, a 
inserção dos dados dos filiados 
no sistema e sua submissão à 
Justiça Eleitoral.

Qualquer órgão partidário 
poderá registrar as filiações no 
s i s t e m a ,  o b s e r v a d a s  a s  
disposições estatutárias e os 
níveis de permissão de acesso. 
Somente poderão ser cadastrados 
nos perfis de Administrador 
N a c i o n a l ,  A d m i n i s t r a d o r  
E s t a d u a l / R e g i o n a l  e  
Administrador Municipal/Zonal 
os presidentes, vice-presidentes 
ou delegados credenciados das 
respectivas esferas partidárias.

O Módulo Consulta 
Pública, disponível na internet, 
possibilita o acesso dos cidadãos 
aos dados públicos dos filiados e 
permite a emissão e a validação 
de certidão. 

A minuta da Resolução 
TSE n º  23 .596 /2019  fo i  
amplamente  deba t ida  em 
audiência pública promovida 
pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), que reuniu representantes 
dos partidos políticos, advogados 
do ramo eleitoral e o público em 

informações fornecidas 
pelas legendas, ressalvada a 
possibilidade de o sistema 
recusar os dados pela ocorrência 
de eventual erro no registro 
cadastral do filiado.

Além dos campos de 
preenchimento obrigatório, o 
Filia contém campos para 
registro, a critério dos órgãos 
partidários, de endereço e 
telefone, mas tais dados não serão 
submetidos a processamento pelo 
sistema nem constarão das 
relações oficiais.

O  s i s t e m a  F i l i a  é  
composto por três módulos: 
Interno, Externo e Consulta 
Pública. O Módulo Interno, de 
uso obrigatório e exclusivo da 
Justiça Eleitoral, tem como 
objetivo o gerenciamento das 
informações relativas a filiações 
par t idár ias ,  bem como o  
cadastramento de usuário e senha 
do representante nacional do 
partido político.

Já o Módulo Externo, de 
uso das legendas, permite o 
cadastramento de usuários 
credenciados das respectivas 

O Filia será lançado hoje no Auditório III TSE do em Brasília  

FILIAÇÕES

TSE apresenta hoje sistema
novo para partidos políticos

Qualquer órgão partidário poderá registrar as filiações no sistema, disponível 24  horas por dia e composto por três módulos: Interno, Externo e Consulta Pública

Assessoria
Foto: Arquivo
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Hoje a noite, os moradores de 
Cáceres serão contemplados com um 
espetáculo oferecido pela Energisa, cujo 
caminhão se transformou  um palco, 
fechando o ciclo da visita à cidade,  na 
Praça Barão onde será encenada uma peça 
teatral,mesclando diversão e cultura. 
Durante 3 dias, o projeto da Energisa 
esteve Escola Isabel Campos, trocando 
lâmpadas e ministrando palestras.   
Página 03
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A pró-reitoria da Unemat apresentou esta 
semana, propostas para o desenvolvimento de 
atividades ligadas a agricultura familiar ao 
secretário de Estado de Agricultura Familiar, 
Silvano Amaral. A ação faz parte das atividades 
previstas pela parceria firmada entre a Seaf e a 
universidade. Entre as propostas, o diagnóstico da 
qualidade do café produzido em Mato Grosso.  

Pontes e Lacerda foi o palco de uma sessão especial esta semana na 
Câmara Municipal para tratar de segurança pública para os municípios que 
fazem fronteira com a Bolívia. Um dos assuntos abordados, a implantação 
das câmeras OCRs, que serão utilizadas como cercas virtuais nas 22 
cidades da fronteira, para mais praticidade na identificação de criminosos e 
veículos.  Página 05
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Há 20 anos realizando a avaliação de cultivares de bananeira no 
Mato Grosso, o pesquisador da Empaer, Humberto Carvalho Marcílio, 
apresenta uma Unidade Demonstrativa com uma coleção de 50 cultivares 
de banana, tipos Maçã, Prata, Nanica, Terra e outras, no Centro Regional de 
Pesquisa e Transferência de Tecnologia da Empaer em Cáceres, em 
parceria com a Embrapa. Página 05

Foi sepultado ontem, (4) o ciclista Odir Ramos da Silva, vitima 
fatal de atropelamento na tarde da última segunda feira, quando pedalava 
sua magrela pela Rua dos canários no Cidade Alta e foi colhido por uma 
camionete F-4.000 que trafegava pela mencionada rua sentido bairro 
centro. Conforme o motorista da camioneta, ele foi surpreendido pela 
súbita aparição do ciclista acontecendo a colisão. Página 03

PESQUISAS

Em Cáceres Empaer avalia
vários cultivares de bananas

Entre os trabalhos realizados no Centro de Cáceres, o sistema é uma estratégia para aumentar a produtividade, melhorar mão-de-obra, insumos e reduzir custos

Na pesquisa foi selecionada a densidade de 2.667 plantas por hectare 

 Foto: Empaer

ECONOMIA & ARTE

Energisa encerra visita em
Cáceres com arte na Praça

Visita integra projeto que busca clientes 
aptos ao Tarifa Social de Energia  

Foto: Divulgação

CAFÉ DA ROÇA

Unemat agiliza parcerias com
governo e agricultura familiar

Proposta visa reunir parceiros e 
desenvolver a agricultura familiar  

Foto: Assessoria

MAGRELA FATAL

Atropelado por camioneta
ciclista morre no hospital

Ciclista Odir teria convergido inadvertidamente sendo atropelado   

Foto: Doc-Pessoal

MURO ESPIÃO

Reunião discute monitorar
área fronteiriça com câmeras

Lideranças políticas das 22 cidades da região estiveram na reunião 

Foto: Assessoria
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