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PROCESSO SELETIVO

Hospital Regional de Cáceres
abre concurso com 325 vagas
Foto: Arquivo

O Governo de Mato Grosso abriu o processo seletivo para a
contratação de 325 profissionais para o Hospital Regional de Cáceres, com
salários que variam entre R$ 1,3 mil (maqueiro) e R$ 7 mil (médico
auditor). As inscrições já estão abertas e as provas serão realizadas no dia 3
de novembro, em local e horário a serem definidos e divulgados pela
Imprensa Oficial. Página 03

SEM HABITAT

Ambiental encontra onça
morta na Transpantaneira
Foto: BPMPA

Maior numero de vagas (164) é para técnico em enfermagem

QUINTA EDIÇÃO

Acice abre as inscrições
para corrida de rua 2019
Foto: Arquivo

A Associação Cacerense de
Inclusão a Cultura e Esporte abriu esta
semana as inscrições para a 5ª edição da
Corrida de Rua da Acice 2019, que será
realizada no dia 1º de Dezembro na
Cohab Nova, com um percurso de 8 km. A
camiseta terá um custo de R$ 25,00. e
poderá ser paga na Academia “Let's Fit”,
até o dia 10 de novembro prazo final para
inscrição.

Felino foi levado para a câmara fria do Cetas do batalhão

Uma onça-pintada foi encontrada morta supostamente depois de
ter sido atropelada na MT-060, a Transpantaneira, na região do Pantanal,
em Poconé. Moradores viram o animal caído na rodovia e chamaram o
Batalhão de Polícia Militar Ambiental. Segundo a tenente Joelma
Carvalho, do Batalhão Ambiental, o animal era um espécime macho e
considerado um adulto jovem. Página 04

SEMINÁRIO

Sebrae discute simplificação
para abertura de empresas
Foto: Assessoria

Trajeto da corrida, será o
mesmo das edições anteriores

Página 03

OPERAÇÃO CONJUNTA

Marinha do Brasil promove
ações integradas em Cáceres
Foto: Divulgação

A Marinha do Brasil por meio da Agência
Fluvial de Cáceres e 1º Esquadrão de Helicópteros
de Emprego Geral do Oeste, organizações militares
subordinadas ao Comando do 6º Distrito Naval, está
realizando, a Operação Verde Brasil com vôos de
reconhecimento, na região de Cáceres. As ações
visam fiscalizar o tráfego aquaAviário, a prevenção
de poluição por parte de embarcações, etc.

Palestrante Jair Santana abriu o seminário na Sicmatur

Com o propósito de reunir instituições, empresários e apresentar a
sociedade o impacto na simplificação na abertura de empresas, o Sebrae
MT e a Prefeitura de Cáceres, apresentaram ontem na Sicmatur, o
seminário Conectar e Simplificar onde foram debatidos temas afins. A
abertura do Seminário teve a presença do advogado Jair Santana, parcerista
e professor, especializado em Governança Administrativa. Página 03

Operação Verde Brasil é concretizada
pelo Ministério da Defesa

Página 03
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Correio...segura o Cachorro!

Café
da

Manhã

Sabem daquela rara instituição
que ainda funciona no reino tupiniquim
nas últimas décadas? Salvo algumas
falhas, comuns no dia a dia, os Correios,
com aquela simpática sigla ECT, e seus
agentes nem sempre remunerados a
altura, comemoram nesta quarta feira, 9
de outubro, a sua data internacional, já
que foi num dia 9 de outubro do
longínquo 1874, o registro da assinatura
do Tratado de Berna (Suiça) quando as
administrações postais uniram esforços
e criaram a União Postal Universal,
começando a maior rede de distribuição
física do mundo.
Criava-se assim, a primeira
organização internacional de serviços de
selos e postagens, mas é sabido que os
envios de mensagens remontam aos
fenícios e cretenses, por pombos e
andorinhas, mas os pioneiros do correio
postal foram os chineses.
Em Portugal, a Carta de Correio
Mor de 1520, aparece como o mais
antigo documento dos correios públicos
de que há existência. Ainda nesta
cronologia foi o alemão Heinrich Von
Stephan no século XVIII em meados de
1800, oficial de postagem da recémformada Confederação da Alemanha do
Norte, a unificar as estruturas de
postagens de muitos países da época,
tornando possível o plano, pelas
condições logísticas e tecnológicas da
época, como a integração territorial por
linhas férreas, uso do telégrafo, navios
cargueiros transatlânticos movidos a
vapor, entre muitas outras invenções que
vieram a lume após a Revolução
Industrial.
Concernente às comunicações,
décadas após, em 1890, o Brasil se
destacava com o indigenista

EDITORIA

QUEBRA-TORTO
Começar a quarta-feira, com aquele café
quebra-torto pantaneiro, com arroz de leite,
carne de sol, farofa de linguiça, biscoito de
polvilho, queijo branco e banana nanica
forrando o peito prá começar mais um dia de
labuta aqui na redação do nosso, do seu
Correio Cacerense, Bom Dia!
DESVIO DE PROPINA
O ex-deputado estadual José Riva revela em
proposta de acordo de colaboração
premiada, encaminhada à Justiça e Gaeco,
que o ex-deputado e conselheiro afastado do
Tribunal de Contas do Estado de Mato
Grosso, Sérgio Ricardo, teria desviados
recursos de propinas que seria distribuídos
entre os demais pares. parlamentares. Riva
diz que os recursos serviram para saldar
dívidas de campanhas, compras de vagas no
TCE, eleição da Mesa Diretora e custear o
pagamento mensal de propina, dentre
outros. Óbvio, que Sérgio Ricardo negou
todas as acusações, que Riva tem mais de 80
anos de condenação e que buscas formas
para diminuir a pena.
EDIÇÃO ESPECIAL
Continuam chegando a redação via-fone
e.mails, etc, felicitações à editoria pela
edição especial dos 241 anos de Cáceres e a
gente quer aqui agradecer à todos pela
recepção ao exemplar, cuidadosamente
produzido, bem como aos parceiros de
midia, pelo apoio. Aprendemos na faculdade
e na vida, que jornal não se restringe a um
amontoado de noiticias e publicidades e que
uma editoria setorizada é a base
característica de uma edição, comum e ou
especial, e nisso se resume nosso trabalho.
COI$A$ DE BRA$IL
Acusado de participação em uma
organização criminosa que teria subtraído
R$ 4 milhões em impostos do erário
estadual, utilizando-se para isso de revendas
ilegais de bebidas ultradestiladas, como
cachaças, vodcas e até vinhos, um
empresário entregou-se à custódia da PJC na
última sexta-feira e teve sua prisão
preventiva revogada no mesmo dia. O certo,
houvesse lei para isso, seria estipular uma
fiança no valor dos R$ 4 milhões para liberálo, mesmo porque se absolvido, teria a
fiança de volta, mas rico não fica preso no
Brasil, paciência!
COTA ZERO
Autoridades públicas, empresários,
professores universitários e pescadores
manifestaram na última sexta-feira (4) total
contrariedade ao projeto de lei 668/2019 de
autoria do governo do Estado, o denominado
Cota Zero que proíbe abate e transporte de
peixe nos rios de Mato Grosso pelo período
de cinco anos, a partir de janeiro de 2020. O
deputado Wilson Santos, que viajou até
Mato Grosso do Sul e verificou os efeitos
negativos do Cota Zero nos municípios mais
pobres daquele Estado, acredita que a
mobilização pode levar o governo do Estado
a rever a proposta do Cota Zero.
COTA ZERO II
Mestra em Ecologia e Biodiversidade, a
professora da UFMT, Luciana Mateus, vê o
projeto Cota Zero como uma estratégia
política de apropriação do meio ambiente
pelo Estado. Conforme ela, está claro que a
ideia é afastar os pescadores dos rios e
transparecer uma certa normalidade e
tranquilidade quando na verdade será
explorado por grandes grupos econômicos e
que não há uma proposta de controle e
desenvolvimento das diferentes raças.

matogrossense de Mimoso,
Cândido Mariano Rondon, nomeado
ajudante da Comissão de Construção das
Linhas Telegráficas de Cuiabá a
Registro do Araguaia, implantava a
primeira linha telegráfica do estado do
Mato Grosso, concluída em 1895.
Falar em Correios, em ECT sem
citar Rondon, seria ir à Roma e não ver o
Papa, daí nossa referencia, com
saudação
especial ao Pai das
comunicações, Marechal Cândido
Mariano Rondon, e porque não também,
ao pioneiro da comunicações em
Cáceres e região, Aderbal Michelis,
extensiva aos ilustres integrantes dos
Correios, do carteiro ao diretor, pela
importante efeméride.
Só prá concluir, mesmo com o
advento da internet, redes sociais e afins,
não se pode ignorar que os correios

continuam a ter uma importância
vital na sociedade, sendo extremamente
úteis no envio de informação e
mercadoria entre cidades, países e
continentes. Eles são um canal de
comunicação e de contacto entre
pessoas, muito importante, um elemento
fulcral na economia, facilitando as
trocas comerciais e portanto dígno de
registro neste Dia Internacional dos
Correios, em nosso espaço diário aqui no
periódico, que coincidentemente,
começa com o vocábulo Correio e não
poderia ser diferente, pois também leva
as noticias diárias ao povo.
Finalizando, quando alguém
gritar “Correio,” prenda os cachorros,
que adoram uma canela de carteiro e
receba o profissional da magrela ou
furgão de cor amarela, com aquele Bom
Dia amigo.

A filha do pescador e o Caipora
Como diz o ditado, Quem conta
um conto... aumenta um ponto!, e isso
vale não apenas para aquela fofoca que a
sua mãe ouve no salão de cabeleireiro,
mas especialmente para as histórias
passadas de geração para geração.
Assim nascem esses os causos e
mitos, que são uma das maiores heranças
da nossa tradição popular. Confira aqui o
folclore da Região Centro-Oestes. Hoje
vou contar para vocês a história da filha
do pescador.
Numa aldeia ribeirinha, vivia um
pescador com a mulher e a filha, numa
casinha muito pobre. Seu cachorrinho
preto, Carvão, sempre vinha fazer
festinhas quando o dono chegava da
pescaria.
No entanto, os peixes
começaram a sumir do rio, e a pescaria
foi ficando cada vez mais difícil.
Desconsolado, o pescador
perguntou para o rio: “Por que você está
fazendo isso com a gente?” Mas quem
respondeu foi um peixão gigante, e que

disse que daria todos os peixes
que ele quisesse, mas sob uma condição:
o pescador teria que entregar a ele quem
viesse primeiro ao seu encontro quando
voltasse para casa.
O pescador pensou no
cachorrinho e ficou com o coração
apertado, mas não poderia deixar a
família passar fome. Mas adivinha quem
veio receber o homem no fim daquele
dia? Sua filha! O peixe cumpriu sua
parte do trato e os pescadores não davam
mais conta de tanta pescaria boa. Mas o
pescador não tinha coragem de entregar
a filha, e resolveu deixar por isso
mesmo.
Os anos foram se passando, o
pescador tornou-se rico com tanta
fartura. Um belo dia, o rio ficou tão
furioso que transbordou e invadiu a casa
do pescador, que acabou contando a
verdade para a filha. Para evitar que a
aldeia toda fosse destruída, a moça foi
morar com o peixe. Será que eles foram
felizes para sempre? Não se sabe, apenas

EXPEDIENTE

que neste novo causo, Nhô
Belisário morava à beira do rio e fazia
cestos para vender.
Certa vez, recebeu uma
encomenda de um balaio bem grandão, e
só conseguiu terminar o serviço quando
já tinha anoitecido. Ao andar pela mata
para entregar o balaião, Nhô Belisário
deu de cara com o Caipora, um preto
velho andando devagarinho, apoiado a
um cajado.
Ele está sempre atrás de um
pedaço de fumo de corda e, quem não
tem, é “encaiporado” e passa a viver bem
azarado. Com medo, Nhô Belisário se
escondeu dentro do balaio!
O Caipora foi embora e o homem
foi entregar o cesto. Ufa! Mas aprendeu
sua lição: nunca saia para andar na mata
à noite sem um pedacinho de fumo de
corda para o Caipora. Eu, hein! Até
algum dia, que eu volto com novos
causos.
***___ Ana Paula Corradini, é
jornalista e escritora, folclorista.
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PROCESSO SELETIVO

Processo será realizado mediante prova objetiva e análise de currículo e do total de vagas, 41 estão sendo ofertadas exclusivamente para Pessoas com Deficiência

Abertas inscrições com 325 vagas
para Hospital Regional de Cáceres
Secom/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

O

Governo de Mato
Grosso, por meio da
Secretaria de Estado de
Saúde (SES-MT), publicou na
edição do Diário Oficial que
circulou na última sexta-feira (4)
o edital 006/SES/2019, destinado
à contratação de 325
profissionais para o Hospital
Regional de Cáceres. Os salários
variam entre R$ 1,3 mil
(maqueiro) e R$ 7 mil (médico
auditor).
A inscrição gratuita, teve
início na última segunda-feira (7)
e pode ser feita até o dia 18 de
outubro, presencialmente no
Escritório Regional do
município.
A aplicação das provas
ocorrerá no dia 3 de novembro,
em local e horário a serem
definidos e divulgados pela DOE.
As vagas ofertas são: 41
para enfermeiro, um enfermeiro
a u d i t o r, 1 6 4 t é c n i c o e m
enfermagem, um engenheiro do
trabalho, três para técnico em
segurança do trabalho, 12
farmacêutico, cinco técnico de
imobilização ortopédica, 13

procurar o Escritório
Regional de Cáceres, localizado
na Avenida Sete de Setembro, nº

OPERAÇÃO CONJUNTA

Marinha do Brasil promove
ações integradas em Cáceres
Assessoria c/ Redação

A

Quase metade das vagas, (164) são para técnico em enfermagem

técnico em radiologia, 10
fisioterapeuta e duas para
psicólogo.
Do total de 325 vagas, 41
estão sendo ofertadas
exclusivamente para Pessoas
com Deficiência (PCD) nos
cargos de enfermeiro (seis
vagas), técnico em enfermagem
(27), farmacêutico (2), técnico
em radiologia (2), fisioterapeuta

(2), maqueiro (1) e
nutricionista (1).
O processo seletivo será
realizado mediante prova
objetiva e análise de currículo,
sendo que o resultado final será
publicado e homologado no dia
19 de novembro e divulgado no
site da Imprensa Oficial do
Estado de Mato Grosso.
Os interessados devem

CORRIDA DE RUA

Abertas inscrições para
5ª edição da prova Acice
Assessoria

A

Associação Cacerense de
Inclusão a Cultura e
Esporte abriu esta semana
as inscrições para a 5ª edição da
Corrida de Rua da Acice 2019,
que será realizada no dia 1º de
Dezembro com um percurso de 8
km.
Assim, como ocorreu nas
edições anteriores, a corrida terá
largada e chegada na praça da
Cohab Nova e o trajeto será o
mesmo das edições anteriores.

Cidade Alta, das 8h00 às
17h00 em dias úteis.

A camiseta terá um custo
de R$ 25,00. e poderá ser paga na
Academia “LET'S FIT”, na
avenida Tancredo Neves nº 2064
– Cohab Nova até o dia 10 de
novembro próximo, prazo final
para inscrição.
De acordo com a diretoria
da ACICE, a entrega da camiseta
e do número de peito será na
semana da corrida, em local a ser
divulgado pela coordenação do
evento.
Foto: Arquivo

Haverá ainda a Corrida
Mirim para crianças até 12 anos e
a Caminhada da 3ª Idade.
Assim como ocorreu no
ano passado, além da categoria
principal, haverá ainda a
caminhada e também a corrida
mirim.
As inscrições para essas
duas categorias podem ser feitas,
momento antes da largada, na
Praça do bairro da Cohab Nova.
Durante o trajeto a
organização vai oferecer quatro
postos de reidratação,
distribuindo água aos corredores
e no final uma farta mesa de frutas
será oferecida aos participantes.

Marinha do Brasil por
meio da Agência Fluvial
de Cáceres e 1º Esquadrão
de Helicópteros de Emprego
Geral do Oeste, organizações
militares subordinadas ao
Comando do 6º Distrito Naval,
está realizando juntamente com
representantes do Juizado
Volante Ambiental (JUVAM), do
GEFron e do Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICM-Bio), vôos
de reconhecimento, em aeronave
da marinha na região de Cáceres.
As ações de integração
entre os órgãos públicos, fazem
parte da Operação Verde Brasil,
que visa o combate a indícios de
ilícitos ambientais na região,
através de ações que são de
extrema importância para manter
a segurança na fronteira oeste,
proporcionando a sociedade
maior segurança.
Ressalte-se que a Agência
Fluvial de Cáceres conta com um
reforço de 15 militares do
Grupamento de Fuzileiros Navais
de Ladário (MS) para esta missão

que segue até dia 24 do
corrente mês. A Operação Verde
Brasil é uma ação concretizada
pelo Ministério da Defesa com a
utilização das Forças Armadas na
Garantia da Lei e da Ordem e para
ações subsidiárias nas áreas de
fronteira, além de manter as ações
de fiscalização do tráfego
aquaviário, salvaguarda da vida
humana e prevenção de poluição
hídrica por parte de embarcações.
Além da operação supra,
conforme o 6º Comando Naval,
no dia 30 de setembro último, a
Marinha do Brasil, por meio da
Agência Fluvial de Cáceres,
finalizou a Operação Cisne
Branco, com o concurso de
redação promovido para alunos
de Ensino Fundamental e Médio
das redes pública e privada,
oportunidade em que foram
ministradas palestras sobre a
Marinha do Brasil para alunos do
Centro Educacional Anália
Franco, Colégio Adventista de
Cáceres e Escola Municipal
Centro Educacional Dom
Máximo Biennes.
Foto: Divulgação

Marinha e parceiros se mantêm atuantes no combate a ilícitos

Corrida terá largada e chegada na praça da Cohab Nova
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CINE CARAMELO

A exibição na telona faz parte do projeto Cinéfilos, com a Itinerância Mato Grosso do Cine Caramelo, Festival de Cinema Infanto-juvenil, (RS) iniciando por Cuiabá

Sessão itinerante exibirá filme
gratis para crianças de Cáceres
Da Redação

O

Foto: Arquivo/JCC

dia das crianças terá uma
atração especial em
Cáceres, com

apresentação no sábado, 12, às
9h00, no CineXin, do filme
Historietas Assombradas: o

filme, de Victor-Hugo Borges,
relatando a história de Pepe, um
garoto de 12 anos, que mora com

SEBRAE/PREFEITURA

Seminário discute em Cáceres
simplificação ao abrir empresas
Assessoria

Com o propósito de reunir
instituições, empresários e
apresentar a sociedade o impacto
na simplificação na abertura de
empresas, o Sebrae MT e a
Prefeitura de Cáceres,
apresentaram ontem no Centro de
Eventos Maria Sophia Leite,
(Sicmatur) das 18h30 às 21h30 o
seminário Conectar e Simplificar
onde foram debatidos temas
afins. A abertura oficial do
Seminário começou Pas 19h15

com o painel ausivo ao tema e
presença do advogado Jair
Santana, parcerista e professor,
especializado em Governança
Administrativa. Já às 20h15
ocorreu a palestra
“Oportunidades de negócio em
tempos de mudança – Inovação,
tecnologia e atitude!”, com os
ilusionistas Henry Vargas e
Klauss Durães.
O Seminário Conectar e
Simplificar Abertura de
Foto: Assessoria

Jair Santana, parcerista e professor, especializado em Governança Administrativa

Empresas, teve como
objetivo, discorrer sobre as
consequências na simplificação
de processos para abertura de
empresas, como, tempo de
redução e facilitação no processo,
abordando as alterações na
legislação que impactam os
pequenos negócios. Além de
refletir sobre as oportunidades
que isso gera para a sociedade.
Na oportunidade foram
discutidas as alterações na
legislação que afetam os
pequenos negócios esta a Medida
Provisória (MP881/2019),
denominada “MP da Liberdade
Econômica”. Aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada
pelo presidente – Lei 13.874, ela
t r a z m e d i d a s d e
desburocratização e
simplificação de processos para
a s e m p r e s a s e o s
empreendedores. Assim como a
Lei de Licitações, que sofreu
alterações significativas e desta
forma mostrar que as mudanças
estão acontecendo, que os
processos precisam evoluir e que
somos parte dessa mudança.

Sessão gratuita no Cine-Xin em Cáceres coincide com o Dia das Crianças

sua avó, uma bruxa-empresária e
descobre que é adotado. Ao saber
que seus pais estão vivos ele parte
em uma aventura para encontrálos.
A apresentação
classificada como incicativa
para maiores de 10 anos terá a
mediuação do cineasta cacerense
Leandro Peska, entrada gratuita.
A exibição na telona faz
parte do projeto Cinéfilos, com a
Itinerância Mato Grosso do Cine
Caramelo – Festival de Cinema
Infanto-juvenil de Porto Alegre,
iniciando por Cuiabá, a partir de
amanhã, 9, e vão até domingo, 13
de outubro, passando por outras
seis cidades de Mato Grosso,
dentre as quais,
Cáceres, cuja sessão já

está programada,
coincidentemente, no dia das
crianças.
O Cine Caramelo é um
consagrado festival
infantojuvenil de cinema sob
curadoria e direção de Andreia
Vigo, realizado desde 2013 em
Porto Alegre e região
metropolitana e já itinerou por
cidades pólo do Rio Grande do
Sul.
Desde a primeira edição, a
proposta do Festival é oferecer
fruição cultural de qualidade,
promover um espaço de reflexão
sobre temas da infância e
proporcionar momentos lúdicos
para crianças e adultos através de
uma programação diversificada.

ATROPELAMENTO

Onça pintada é encontrada
morta na Transpantaneira
G1-MT c/ Redação

U

ma onça-pintada foi
encontrada morta
anteontem, (7)
supostamente depois de ter sido
a t r o p e l a d a n a M T- 0 6 0 , a
Transpantaneira, na região do
Pantanal, em Poconé. Moradores
viram o animal caído na rodovia e
chamaram o Batalhão de Polícia
Militar Ambiental. Segundo a
tenente Joelma Carvalho, do
Batalhão Ambiental, o animal é
macho e considerado um adulto
jovem.
O caso é tratado como
atropelamento, mas o motorista que
teria atingido a onça-pintada não foi
encontrado no local e nem se
apresentou às autoridades até ontem
(8). A onça-pintada foi encontrada
morta em uma estrada perto de um
hotel frequentado por turistas que
procuram o Pantanal matogrossense.
A tenente alerta motoristas a
respeitarem o limite de velocidade
na região, que é de 50 km/h, limite
que se ultrapassado, pode levantar
poeira e atrapalhar a visibilidade dos
motoristas.

“É necessário que os
condutores de veículos estejam
sempre atentos a sinalização, limites
de velocidade e observar a aparição
de animais silvestres na pista. Temos
que] preservar a vida desses animais,
bem como a integridade física do
condutor e passageiros”, comentou.
O corpo da onça-pintada foi

levado para a câmara fria do Centro
de Triagem de Animais Silvestres
(Cetas) do batalhão, que fica em
Várzea Grande, na região
metropolitana de Cuiabá. Alguns
protocolos serão feitos e a onça
deve ser empalhada no
procedimento conhecido como
'taxidermia'.
Foto: BPMPA

Felino foi morto perto de um hotel frequentado por turistas
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CPI DA ENERGISA

Na próxima semana a Assembleia Legislativa realiza uma audiência pública para debater o valor da energia praticado e também o atendimento da concessionária

Comissão pública quer apurar
o alto preço da energia em MT
G.D c/ Redação
Foto: Ilustrativa

aumento abusivo nas
contas de energia elétrica nos
municípios do Estado", diz trecho
da petição.
Em outro trecho da
petição, os organizadores
destacam que o movimento é de
interesse público e se ampliou nas
redes sociais, onde moradores e
do estado se manifestaram,
denunciando o aumento abusivo
nas contas de energia elétrica.
Na próxima semana a
Assembleia Legislativa realiza
uma audiência pública para
debater o valor da energia
praticado no estado e também o

No entanto, o regimento
interno da Assembleia
Legislativa determina que uma
CPI só poderá ser aberta
mediante assinatura de um terço
dos deputados.
No caso são necessárias
oito assinaturas. Só podem
funcionar três comissões
simultaneamente no Parlamento
Estadual e atualmente, já
funcionam a CPI do MT Prev e a
CPI da Sonegação e Renúncia
Fiscal, mas a terceira pode ser a
da Energisa, e cabe ao eleitor
pressionar o seu deputado no site
da AL-MT.

DISTRITO DE JAURU

Justiça eleitoral realiza mutirão
rural esta semana em Lucialva

Calor ou frio, chuva ou estiagem, as contas de luz continuam altas

J

á conta com mais 2.100
assinaturas a petição
pública que pede a abertura
da CPI da Energisa.
A comissão proposta pela
população tem como objetivo

investigar o custo da energia paga
em Mato Grosso.
"Nós cidadãos de Mato
Grosso, queremos por meio desta
petição, propor as autoridades
legislativas, uma Comissão

Parlamentar de Inquérito
(CPI) contra a Energisa Mato
Grosso - Distribuidora De
Energia S.A. empresa
concessionaria de energia no
estado de Mato Grosso; a fim de

Assessoria

A Justiça Eleitoral de Mato
Grosso iniciou um mutirão para o
alistamento de eleitores, desta
vez na zona rural do município de
Jauru. Durante quatro dias,
técnicos da 41ª Zona Eleitoral
estarão na Escola Estadual
Juscelino Kubistschek de
Oliveira, distrito de Lucialva, e
na Escola Municipal de Ensino
Fundamental "Profª Rozimere
Aparecida da Silva, comunidade
de São José.
“O atendimento é
especifico para jovens a partir de
16 anos realizarem o seu primeiro
título eleitoral. São estudantes
que precisam percorrer grandes
distâncias para conseguir
frequentar a escola, assim não
possuem tempo, ou muitas vezes
recursos, para ir até a cidade
efetuarem seu cadastro eleitoral.
Esta é uma ação que visa
garantir o direito ao voto e a
cidadania destes jovens”,

destacou o chefe de
cartório Armistrong Rutilho
Charbel Monteiro.
O mutirão teve início na
última segunda-feira (7) na
Escola do distrito de Lucialva,
sendo o atendimento realizado
das 12 horas às 16 horas da terça
(8). Nesta quarta-feira (9) o
atendimento inicia na
comunidade São José, das 13
horas às 17 horas. O pedido de
mutirão foi feito pelos vereadores
do município de Jauru, a
expectativa é o cadastramento de
70 novos eleitores.
O alistamento eleitoral
pode ser feito por jovens de 15
anos de idade, mas que até o dia
da eleição tenham completado 16
anos.
Este trabalho é realizado
no máximo até 150 dias antes das
eleições, quando o cadastro de
eleitores é fechado para a
preparação do pleito.
Foto: Arquivo

Alistamento pode ser feito para quem complete 16 anos até a eleição
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DOIS NA FRONTEIRA

Presidente da AMM Neurilan Fraga, defende a criação de novos municípios em Mato Grosso, mas que sejam feitos com critérios técnicos e não políticos

Deputados discutem criação
de novos municípios em MT
AL-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A criação de 23 novos municípios no
Estado de Mato Grosso foi debatida
durante audiência pública realizada
na Assembleia Legislativa na última
segunda-feira (7). Além dos
parlamentares, prefeitos, vereadores
e moradores dos distritos que
pleiteiam a emancipação política-

administrativa participaram da
audiência. A deputada Rosa Neide
explicou que o PLP relatado pelo
deputado federal Carlos Henrique
Gaguim (DEM-TO) foi aprovado
por unanimidade na Comissão
Especial no dia 27 de março de 2018.
A petista também informou

que o presidente da Casa de
Leis, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já
colocou o Projeto na pauta de
deliberações, contudo não chegou a
ser votado por falta de quórum. “O
PLP já foi pautado, mas o que vimos
foi um esvaziamento do plenário
para que não fosse votado. O que

Moradores de Cardoso D'Oeste esperam pela emancipação

perceber é que houve
pressão dos grandes municípios, que
temem perder distritos e territórios”,
comunicou.
Questionado se os
parlamentares estaduais aprovariam
a criação dos novos municípios,
Barranco disse que o PLC corrige
algumas distorções que as propostas
anteriores apresentaram e, por isso,
foram vetadas pelo governo federal.
Segundo ele, a nova proposta
estabelece, por exemplo, número
mínimo de seis mil habitantes.
O presidente da Associação

Mato-Grossense dos
Municípios, Neurilan Fraga,
defende a criação de novos
municípios em Mato Grosso, mas
que sejam feitos com critérios
técnicos e não políticos. Para ele, as
novas cidades têm que ter
viabilidade econômica que não
prejudiquem as sedes-mães.
Na região de fronteira com a
Bolívia apenas dois distritos podem
ser emancipados caso o PLP seja
aprovado e sancionado, Cardoso do
Oeste em Porto Espiridião e Santa
Clara do Monte Cristo, em Vila Bela

CRIME NA PIRACEMA

PRF apreende mais de 289 kg de
pescado irregular em P. Lacerda
PRF/MT c/ Redação

A

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu durante a
manhã de ontem, (7) cerca de
289,15 kg de pescado na BR-174, em
Pontes e Lacerda.
Conforme a equipe da PRF, o
pescado estava em um ônibus que
recebeu ordem de parada. Durante a
fiscalização, foi comprovado que a nota
fiscal dos produtos era de Humaitá
(AM).
Na nota apresentada durante a
abordagem, constava apenas 220,0 kg

de pintado. Entre as espécies de
peixe apreendidos estão o pintado,
filhote, tucunaré, matrinchã, cachara e
pirarucu.
O pescado era uma encomenda
que seria entregue em São Luiz de
Montes Belos (GO). Até o momento,
duas pessoas foram identificadas.
O período de defeso da
piracema em Mato Grosso segue até o
dia 31 de janeiro de 2020 e abrange os
rios das Bacias Hidrográficas do
Paraguai, Amazonas e AraguaiaFoto: PRF/MT

Pescado era uma encomenda que seria entregue em Goiás

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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PRIMEIRA FASE

No jogo de ida, o União de Roo empatou com Dourado em casa e decide a vaga na Arena em Cuia no fim de semana. Mixto e Luverdense entraram na briga ontem

Copinha Federação continua
indefinida na etapa semifinal
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

O

União empatou com o
Cuiabá na noite de
domingo último, na
primeira partida da semifinal da
Copa Mato Grosso em 2 a 2. Os
gols do Colorado foram marcados
por Marcelinho e Henrique,
enquanto Felipe Profeta e Bruno
fizeram para o Dourado.
O resultado não foi o
esperado pela equipe de
Rondonópolis que, jogando em
casa, buscava a vitória para abrir
vantagem e decidir a vaga na
Arena, na casa do Dourado. O
retrospecto também colocava o
União como favorito porque, mês

passado, pela última
rodada da primeira fase, o União
havia vencido o Cuiabá por 2 a 1.
O confronto decisivo de volta
será no próximo domingo (13), às
18h, na Arena Pantanal, em
Cuiabá. Se houver novo empate a
decisão vai para as penalidades.
A outra semifinal, foi
disputada entre Mixto e
Luverdense ontem, (8), às 18h00,
no Passo das Emas. Mixto e
Luverdense (primeiro confronto),
na Arena, reunindo frente a frente
os únicos dois invictos da
competição.
Até o fechamento desta

edição, o jogo estava em
seus primeiros minutos com
empate de 0 a 0. O Mixto se
classificou na quarta colocação,
com 13 pontos, sendo três vitórias
e quatro empates. Já o
Luverdense liderou com 17
pontos, cinco vitórias e dois
empates. O time da capital perdeu
o artilheiro, Cleberson Tiarinha,
que foi jogar no exterior. A
diretoria reforçou o elenco com o
meia-atacante Alan Júnior e os
meias Luã Nigger e Wilson José.
O Luverdense, após o
rebaixamento na Série C e a
queda nas quartas de final da

AFASTAMENTO

Pleno do STJD da CBF julga
amanhã o presidente da FMF
S.N c/ Redação

O

pleno do Superior
Tribunal de Justiça
Desportiva do Futebol
(STJD) da CBF (Confederação
Brasileira de Desportos) julgará
amanhã, no Rio de Janeiro, o
processo impetrado pelo União
Esporte Clube (de Rondonópolis)
pedindo afastamento do
presidente da Federação Matogrossense de Futebol (FMF),
Aron Dresch, por descumprir

liminar que autorizava registro de
atletas do Colorado para a disputa
do campeonato sub-19 do ano
passado.
O União entrou com ação
afirmando que Dresch impediu o
registro dos atletas, com base em
uma determinação judicial
emanada pela 2ª Vara do Trabalho
de Cuiabá. No julgamento
liminar da ação, o auditor Renato
Bonilha, do TJD, entendeu que a
Foto: Kamila Martins

Presidente da FMF Aron Dresch, pode rodar no STJD da CBF

decisão trabalhista
impede apenas o registro ou
liberação de atletas que possam
originar “crédito financeiro” para
o União, o que não seria o caso do
registro dos seis jogadores para a
disputa da competição. Renato
determinou que a FMF fizesse o
imediato registro dos atletas.
Ainda, em julgamento de
embargos de declaração
impetrado novamente pelo
União, Perboyre fez constar na
liminar que os atletas
relacionados poderiam ir a campo
pela equipe de Rondonópolis. No
entanto, o União ingressou com
nova ação, afirmando que Aron
Dresch se recusou a cumprir a
liminar.
“Em que pese o
entendimento do presidente da
Federação de Futebol, deveria o
mesmo buscar, através dos
recursos disponíveis, a suspensão
da decisão deste relator e não
deixar de cumprir uma liminar
proferida pelo Tribunal de Justiça
Desportiva, o que demonstra a
falta de respeito da pessoa do
presidente por este TJD”, disse
Renato Perboyre, em nova
decisão proferida.
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Mixto e Luverdense brigam por uma vaga finalista da Copinha

atenção para a Copa Mato
Grosso já que não tem uma vaga
garantida pelo ranking na Copa
do Brasil, como nos anos
anteriores.
O jogo de volta será no
próximo sábado (12), às 18 horas,
no estádio Passo das Emas, em

Lucas do Rio Verde. O
vencedor do confronto enfrenta
União ou Cuiabá na final. No
primeiro duelo, as equipes
empataram em 2 a 2 em
Rondonópolis. O campeão da
Copa Mato Grosso vai para a
Copa do Brasil em 2020.
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Luz na passarela que lá vem ela! Assim o
grupo Amigos do Bem realizam em
outubro o Desfile Beneficente Fashion
Luz, nesta edição com a presença da
lindíssima Miss Mato Grosso Aline
Castanha Fontes,
desfilando as
tendências Outono/Inverno. Como em
outras edições o evento será em prol da
APAE. Os convites já estão sendo
comercializados. Vale conferir.

By Rosane Michels

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

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

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

Festejou idade nova a socialite Mariella Maldonado, que reuniu
amigos e família para o tradicional parabéns. Nosso brinde com
desejos de um ano repleto de realizações.

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

Vivas com votos de felicidades ao desportistas Joilson Espírito
Santo que ontem marcou mais um golaço no placar da vida,
recebendo os parabéns dos amigos, colegas e família. Grande
abraço e feliz ano.

Esotérico

Também trocou de idade o empresário
Reginaldo Bicudo, que celebrou a data
ao lado de entes queridos e rol de amigos.
Salute!

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

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um
período em que as
possibilidades de bons acordos e
negociações aumentam consideravelmente.
No entanto, você deve manter seus
investimentos sob rígido controle.

Vênus, seu regente, deixa
Libra e começa sua caminhada
através de Escorpião, se une a
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
marcando um período de
movimento intenso nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O período pode
envolver a negociação de uma sociedade ou
parceria que envolve tecnologia.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando
um período de rotina intensa,
especialmente no trabalho. Você estará
mais agitado e ansioso. Um novo projeto
de trabalho pode surgir e trazer mudanças
em seu dia a dia.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio
e recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando
um período de movimento na vida social.
Este é um período de atividades divertidas
e aproximação de pessoas diferentes. Um
romance pode começar a qualquer
momento.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um
período de maior movimento
na vida doméstica e familiar. Você pode fazer
novas amizades através de pessoas da
família, até mesmo um novo amor pode,
literalmente, bater em sua porta.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
marcando um período de movimento na
vida social e novas amizades a caminho.
Vo c ê e s t a r á m a i s s o c i á v e l e
comunicativo, mais voltado para os
estudos e as viagens.

Vênus, seu regente, deixa seu
signo e começa sua caminhada
através de Escorpião, se une a
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
marcando um período de maior
envolvimento com acordos e negociações
financeiras. O período pode estar
relacionado com uma entrada inesperada de
dinheiro. Seja realista com novos
investimentos.

Vênus deixa Libra e começa sua
caminhada através de seu signo,
se une a Mercúrio e recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro marcando um período de
agitação e movimento emocional e social.
O período pode estar relacionado com o
aumento dos divertimentos e prazer. Se
estiver só, um novo amor pode surgir a
qualquer momento.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um período
em que você vai preferir a intimidade a
qualquer atividade social. Você estará
emocionalmente agitado e deve dedicarse a atividades que unam mente e corpo.
Um amor do passado pode voltar.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um período
de movimento intenso na vida social e
aproximação e divertimentos com
amigos. Mesmo que queira, não vai
conseguir ficar na sua. Período ótimo
para dedicar-se a projetos em equipe.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um
período de movimento em projetos
profissionais e planos de negócios, que
serão colocados em prática rapidamente.
Sua visibilidade aumenta e a imagem
profissional melhora significativamente.

Vênus deixa Libra e começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Mercúrio e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro marcando um período
de movimento em projetos de médio
prazo, especialmente os que envolvem
pessoas estrangeiras. Uma viagem
internacional pode ser marcada ou
realizada nas próximas semanas.

