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SALDO POSITIVO
Referência para 22 municípios da região Oeste do Estado e da vizinha Bolívia, o Hospital São Luiz possui 156 leitos

Pró-Saúde registra mais de 17 mil atendimentos
no primeiro mês de gestão do Hospital São Luiz
Foto: JCC

Para o diretor hospitalar Bruno Ferreira Resende o número de
atendimentos realizados nesse primeiro mês de gestão cumpriu a meta
inicial para manter o padrão de qualidade. Foram 13,9 mil exames, 2,3 mil
consultas ambulatoriais, 193 partos e 286 cirurgias, com um quadro
composto por 503 colaboradores e 156 leitos. Esse resultado vem
confirmar a importância que o Hospital São Luiz tem para a população de
Cáceres e região. Página 03

CADÚNICO

Idosos e deficientes que recebem o BPC
são convocados para cadastramento
Foto: Ilustrativa

Hospital São Luiz, entrada principal
Foto: Ass 17º BPM

Em Cáceres, o cadastro deve ser feito no CECAD

ATRÁS DAS GRADES

Dupla famosa que assaltava usando
faca foi presa pela Polícia Militar
Após cometerem vários crimes de
roubos nas cidades de São José dos Quatro
Marcos e Mirassol D'Oeste, foi enjaulada por
policiais militares a dupla Renatinho e
Luciano, que aterrorizavam comerciantes
usando uma faca pra cometer os delitos. A ação
contou com o apoio de policiais das duas
cidades.

A Secretaria Municipal de Assistência Social convoca idosos e
deficientes que recebem o Benefício de Prestação Continuada para realizar
a inscrição no Cadastro Único, considerando a obrigatoriedade prevista
em decreto sob pena de ter o benefício suspenso. A suspensãp de acordo
com a Portaria nº 2.651será realizada em quatro lotes, obedecendo o
trimestre de aniversário do beneficiário. Página 03

SITUAÇÃO CAÓTICA
Governador Mauro Mendes prevê fevereiro
com condições de caixa pior do que janeiro
Foto: Arquivo

Página 04

Mauro Mendes marcou reunião com Governo Federal hoje

Praticamente em 15 dias no comando do Estado, o governador
Mauro Mendes, não vê melhora financeira pelo menos nesses dois
próximos meses. Para ele, fevereiro pode ser pior que o mês de janeiro, e
estuda com o Governo Federal a possibilidade de assinar um decreto de
Estado de calamidade financeira e assim conseguir mais recursos como o
do Fundo de Auxílio à Exportação. Página 05

Dupla da faca: Renatinho e Luciano
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Violência contra a mulher de sempre
Entra e sai ano e os
questionamentos tem sido os
mesmos. A violência contra as
mulheres diminuiu ou aumentou?
Quantas denúncias foram feitas? As
mulheres continuam renunciando ao
direito de representação? Porque isso
tudo persiste? É certo que a violência
contra as mulheres não aumentou, e,
infelizmente, também não diminuiu.
Ela, a violência, continua a mesma.
Basta conviver cotidianamente em
sociedade para vislumbrar que a
tolerância feminina foi a única
mudança, de fato, visível.
Com a independência das
mulheres, fruto dos movimentos
feministas, as agressões a mulheres
são vistas como absurdos no mundo
atual. Antigamente, se perfazia em
algo comum expressões patriarcais,
tal como “chefe de família”.
O pai, figura distante,
provedor, era visto como verdadeiro
“cacique” nos lares, a quem era
garantido a última palavra. Ainda que
a genitora dissesse alguma coisa, a
chegada do progenitor definia os
destinos familiares. E essa
“gerência” do homem a tudo, todas e
todos, o fez ganhar status de
comando.
Assim, o trabalho de somenos
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SELETIVO EDUCAÇÃO I
A Secretaria Municipal de Educação de
Cáceres está com Processo Seletivo
Simplificado para formação de cadastro
reserva
a fim de suprir eventuais
demandas de pessoal da Secretaria
Municipal de Educação, face à
necessidade de substituir profissionais
efetivos no caso de afastamento. Com
caráter eliminatório e classificatório o
Processo Seletivo acontece em duas
etapas: Análise de Títulos para todos os
cargos e Prova prática: para os cargos de
Motorista, Motorista de Ônibus e
Assistente Administrativo;
Avaliação
Psicológica: ara o cargo de Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil.
SELETIVO EDUCAÇÃO II
O Processo Seletivo da Educação está com
vagas para os cargos de: Professor,
Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de
Desenvolvimento Infantil, Guarda,
Assistente Administrativo, Motorista de
Ônibus, Motorista, Pedreiro, Nutricionista
e Psicólogo. As inscrições vão até o dia 22
do corrente mês e devem ser realizadas online no site www.seletivocaceres.com.br.
O resultado final do seletivo está previsto
para dia 11 de fevereiro.
ALVARÁ 2019
Em nota a Prefeitura de Cáceres, através
da Coordenadoria de Vigilância em Saúde
e Vigilância Sanitária comunica que a
concessão do Alvará 2019 deverá ser
solicitado somente pela internet no site
h t t p s : / / c a c e r e s . g visa.com.br/autocadastro/autocadastro.se
am?cid=44. O protocolo realizado on
line agilizará a solicitação dos tramites
documentais, mas a expedição só ocorrerá
após inspeção/vistoria in loco.
No
endereço eletrônico, o usuário encontrará
tutorial com explicativo, detalhando passo
a passo de como proceder a solicitação.
TRANSPARÊNCIA
Na mais recente avaliação da
Controladoria Geral da União no quesito
cumprimento da Lei de Aceso a
Informação e de normativos sobre a
transparência pública, o Estado de Mato
Grosso aparece em 11º lugar entre os 27
estados brasileiros. No levantamento de
Ranking da Escala Brasil Transparente Avaliação 360º (EBT), Mato Grosso
obteve a nota 8,43. A pontuação de Mato
Grosso é considerada boa e ficou acima da
média das notas dos estados (7,94).
FALTA DE PAGAMENTO
Por falta de pagamento a Secretaria de
Segurança Pública de Mato Grosso perdeu
nesses últimos meses 45% da frota de
veículos das Polícias Militar e Civil, além
do Corpo de Bombeiros. A redução de
veículos reflete diretamente na prestação
dos serviços de segurança pública à
população. A maioria das locadoras estão
há 90 dias sem receber e quem paga a
conta mais alta é com certeza o povo, que
já não tem uma segurança pública
eficiente e agora com a redução muito
menos.

importância deveria ficar para as
mulheres. E, de outro turno, as
funções que demandam um cuidado
maior, seriam dos homens. Nos
primórdios apenas eles, os homens,
eram incentivados aos estudos.
Também ganharam confiança social
para o labor fora de casa. Já as
mulheres, apenas na época do
renascimento puderam começar a
administração do lar. Quem dirá o
trabalho fora de casa...
Uma inverdade contada
diversas vezes, passa a ser realidade.
Relataram, por anos a fio, a
incapacidade feminina. Afirmaram
que as mulheres são maldosas e
difíceis de conviver. A fragilidade
também foi usada como sinônimo
feminino.
E aí, como confiar em pessoas
e profissionais do gênero feminino?
A batalha feminista para
desmistificar e quebrar paradigmas
tem sido atroz. Em tempos atuais,
após tanta demonstração de
competência da mulher, desafios
aparecem como na época das
cavernas...
Retrocesso? Não. Os direitos
humanos vedam atrasos. Porém,
voltando à realidade, é possível ouvir
de mulheres: “Ele é nervoso, por ser

homem”, “Ele só tem um pouco de
ciúme”, “Prefiro ficar calada para não
o deixar mais nervoso”.
Na atividade econômica, tanto
pública quanto privada, é costume o
gerenciamento masculino. Quando
uma mulher alcança o comando, tem
que provar a sua competência para
estar na função diuturnamente.
Justamente pelo esposado, a
violência contra as mulheres persiste.
Não há diminuição visível ano a ano.
Há, sim, aumento das estatísticas
policiais pelo inconformismo das
mulheres em continuar sendo
vítimas. Aquelas que conseguiram a
independência econômica
dificilmente se submeterão a homens
agressivos. As leis afirmativas
vieram para diminuir essas
desigualdades.
A garantia da aplicação dessas
normas ainda é desafio. Isabel
Allende, com acerto, foi enfática: “O
feminismo não alcançou seus
objetivos, mas deu início a uma
revolução que não tem como ser
interrompida.”

Rosana Leite Antunes de Barros é
defensora pública estadual.

As tendências particularizadas
Existem pessoas que levam a
vida muito a sério e não quebram essa
rigidez
A felicidade é um estado transitório,
onde, qualquer realização mesmo que
pequena, será bem melhor do que a
privação em realizá-la, seja por
medo, insegurança ou por achar que
um simples prazer não valha a pena.
Existem pessoas que levam a
vida muito a sério e nada fazem para
quebrar essa rigidez, esquecendo que
nos pequenos prazeres ou nas
pequenas coisas é que realmente
podemos encontrar grandes
estímulos, para renovar as nossas
buscas.
Devemos sempre correr atrás
dos nossos sonhos, principalmente
àqueles que estão guardados a
quatros chaves, e que apesar de
constituírem em conquistas
importantes ao nosso ser, não
fazemos nada para realizá-lo, talvez,
por isso, perdemos muito tempo para
resguardá-lo, ou por medo de
transformá-lo em objeto de avaliação

e julgamento na visão comum de
outrem.
São nessas situações que
residem o poder de interrupção dos
nossos grandes estímulos, e que com
certeza poderão desencadear em cada
amanhecer numa possibilidade e/ou
numa proposta de um novo recomeço
ou ainda apenas dar continuidade a
nossa história de vida sem que
oportunizemos a experiência do novo
e do essencial às nossas vidas.
Com efeito, cada palavra que
propagamos, nunca será apenas uma
simples forma de expressão, haja
vista, que o que normalmente
mentalizamos e dizemos, produzem e
transmitem uma tendência
particularizada de energias em toda
extensão onde ela é ouvida e
propagada.
Esse fenômeno tem a
tendência de manifestar-se em nossa
própria mente e em nossa alma, que
por sua vez, passará a fazer parte do
nosso plano do desejo e que em
consequência, repercutirá na

EXPEDIENTE

formação do nosso caráter e da nossa
personalidade, influenciando
também em todas as nossas
faculdades mentais.
É bom ressaltar que todos
esses fatores externos e internos,
produzirão efeitos materiais
positivos que nos ajudarão a chegar
onde queremos, desde que, aceitemos
as possibilidades de mudanças
estabelecidas.
Muitas vezes não damos a
devida atenção às vozes internas que
nos chamam e que certamente
oportunizariam uma reflexão, que
são necessária e que proporciona o
reencontro de um ser que clama pelo
despertar de sentimentos
responsáveis pelo exato objetivo da
vida e/ou pela alegria de
simplesmente vivermos a vida em
toda a sua plenitude .

Wilson Carlos Fuáh é economista e
especialista em Recursos Humanos e
Relações Sociais e Políticas.
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COMPROMETIMENTO

Com 503 colaboradores diretos, o Hospital oferece atendimento nas especialidades de Clínica Médica, Cirúrgica,
Ginecologia, Obstetrícia, Pediatria, UTI Neonatal e UTI Adulto, Pronto Atendimento e Centro Cirúrgico com seis salas

Assessoria

Foto: Arquivo/JCC

O

Hospital São Luiz, em
Cáceres (MT), concluiu
seu primeiro mês sob
gestão da Pró-Saúde Associação
Beneficente de Assistência Social
e Hospitalar tendo realizado 17,5
mil atendimentos.
“A quantidade de
pacientes atendidos reforça a
importância que o Hospital São
Luiz tem para a população de
Cáceres e região. Estamos
cumprindo a meta inicial de
mantermos o padrão de
qualidade, garantindo
atendimento aos pacientes”,
afirmou o diretor Hospitalar
Bruno Ferreira Resende.
Ele observou que esta é
uma fase de análise de todos os
processos internos para a
identificação de pontos de
melhoria. “Vamos atuar de
maneira planejada, aproveitando
o engajamento e a dedicação dos
colaboradores neste trabalho
contínuo de aprimoramento,
tendo como foco principal a
assistência aos pacientes”,
afirmou.

Centro Cirúrgico com seis salas.
A Unidade atende partos de alto
risco e gestantes encaminhadas
pelo município. Possui um
parque tecnológico moderno,
com equipamentos e serviços de
diagnóstico e de procedimentos
médicos, como ressonância
magnética, tomógrafo,
densitometria, ultrassom,
e c o c a r d i o g r a m a ,
cardiotocógrafo, laboratório de
análises clínicas entre outros.
Para o 1º vice-presidente
da Pró-Saúde, padre Robson
Antônio Gonçalves, gerenciar o
Hospital São Luiz representa uma
importante conquista
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Hospital São Luiz referência na região oeste

Nos primeiros 30 dias de
gestão da Pró-Saúde, o HSL
realizou 13,9 mil exames, 2,3 mil
consultas ambulatoriais, 193
partos e 286 cirurgias. Referência
para 22 municípios da região
Oeste do Estado e da vizinha
Bolívia, o Hospital São Luiz
possui 156 leitos — destes, 72%

são destinados ao atendimento
gratuito (SUS).
Com 503 colaboradores
diretos, o Hospital oferece
atendimento nas especialidades
de Clínica Médica, Cirúrgica,
Ginecologia, Obstetrícia,
Pediatria, UTI Neonatal e UTI
Adulto, Pronto Atendimento e

CADÚNICO

Prefeitura convoca idosos e deficientes
que recebem o BPC para cadastramento
Redação c/ Assessoria

I

dosos e pessoas com
deficiência que recebem o
Benefício de Prestação
Continuada devem realizar a
inscrição no Cadastro Único, sob
pena de ter seu benefício
suspenso.
A obrigatoriedade está
prevista no Decreto nº 8.805 de
07 de julho de 2016 em que o
prazo máximo para
cadastramento encerrou em
dezembro de 2018. Considerando
a Portaria n° 2.651, de 18 de
dezembro de 2018 que dispõe
sobre procedimentos relativos ao
BPC, cujos beneficiários não
realizaram inscrição no
CadÚnico no prazo previsto na
Legislação e que prevê que a
suspensão, será realizada em
quatro lotes, de acordo com o
trimestre de aniversário dos
beneficiários, obedecendo o
cronograma.
Nesse contexto a
Secretaria de Assistência Social,
através da Central de Cadastro
Único e Programa Bolsa Família
– CECAD, em Cáceres, convoca
ABAIXO CRONOGRAMA
Períodode
Lote aniversáriodo
beneficiário
1° 01/01 a 31/03
2° 01/04 a 30/06
3° 01/07 a 30/09
4° 01/10 a 31/12

Datalimite para
emissão da
notificação
31/12/2018
31/03/2019
30/06/2019
30/09/2019

idosos e pessoas com deficiência
para realizarem o Cadastro Único
(CadÚnico).
A inscrição poderá ser
realizada até o final do prazo do
lote ao qual está vinculado, sem
que haja prejuízo no pagamento
do benefício. Não realizada a
inscrição, o beneficiário terá o
benefício suspenso a partir do
pagamento do mês seguinte, ao
final do prazo estabelecido para
cada lote, sendo que poderá ser
reativado quando identificado a
inscrição no Cadastro Único
mediante solicitação ao INSS,
implicando o pagamento de todos
os valores devidos durante o
período em que a emissão do
crédito esteve suspensa.
Para o cadastro o
Beneficiário ou o seu responsável
deve comparecer à CECAD e
apresentar os seguintes
documentos originais: CPF
(obrigatório para todos os
membros da família), Certidão de
Nascimento ou Certidão de
Casamento, Registro Geral - RG,
Título de Eleitor, Carteira de
DE ESCALONAMENTO
Divulgação

Competênciada
suspensão

Períodomáximodo bloqueio
de que tratao art.4°

Abrilde 2019
Julhode 2019
Outubrode 2019
Janeirode 2020

01/05/2019 a 30/05/2019
01/08/2019 a 30/08/2019
01/11/2019 a 30/11/2019
01/02/2020 a 01/03/2020

institucional e uma oportunidade
para compartilhar o modelo de
gestão exitoso da Pró-Saúde para
mais uma região.
“Tive a oportunidade de
conhecer a Unidade e de
conversar com os colaboradores.
Ficou evidente o carinho e a
dedicação de todos com o
Hospital e os pacientes. Vamos
seguir reforçando nossos
princípios de atendimento
humanizado e de qualidade,
compartilhando experiências de
sucesso que alcançamos ao longo
desses mais de 50 anos em que a
Pró-Saúde atua no País”,
comentou.

Trabalho e comprovante de
residência.
É importante também que
os documentos citados sejam do
beneficiário e de todos os que
moram com ele. Em Cáceres, o
CECAD está à Rua Comandante
Balduíno, 685 – Centro, antigo
prédio do SEBRAE. O horário de
atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 07h30 às 11h30 e
de 13h30 às 17h30.
A recomendação aos que
possuem BPC é para não
deixarem de realizar o
cadastramento, a fim de evitar a
suspensão do Benefício de
Prestação Continuada.
Lembrando que, dos 1.311
beneficiários identificados em
janeiro de 2018 sem o Cadunico,
ainda faltam 511, entre idosos
PCD para se cadastrar.

Fabiana Mendes/OD

U

ma psicóloga de 22 anos
denunciou ter sofrido
assédio sexual nas
dependências de um hotel de luxo,
localizado na Avenida Historiador
Rubens de Mendonça, em Cuiabá,
na manhã do último domingo (13).
Segundo relato da vítima,
que mora em Cáceres, ela estaria no
hotel para participar de um curso.
Quando adentrou ao elevador,
seguiu até o nono andar, onde um
homem, não identificado, entrou.
Ainda segundo a psicóloga,
o suspeito pegou em sua mão e

tentou induzi-la a entrar em um dos
quartos. Mas quando ela se recusou,
ela foi seguida pelo homem, que
ainda tentou levá-la para um andar
diferente do que ela pretendia ir.
A situação só teria
terminando quando alguns hóspedes
entraram no elevador. Na ocasião, o
suspeito alegou “não ter feito nada”
com a vítima.
O caso foi registrado na 1ª
Delegacia de Polícia e encaminhado
para a Delegacia Especializada da
Mulher.
O criminoso não foi
localizado pelas autoridades.
Foto: Ilustrativa

Psicóloga registra BO contra assedio no elevador em hotel na capital

Cronograma de suspensão de benefício
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A prisão se deu após populares acionarem a PM de Quatro Marcos, que logo travou uma verdadeira caçada
aos criminosos que fugiram numa moto vermelha pela rodovia MT 175 sentido a Mirassol D'Oeste

Polícia Militar prende dois suspeitos
de praticarem vários roubos na região
Da Redação

Foto: Ass 17º BPM

Ele ainda assumiu a prática de
vários furtos nas duas cidades e
apresentava lesão no pé direito,
causada durante furto numa
residência há dias atrás.
Em revista pessoal, foi
encontrado no bolso do suspeito
Luciano a quantia de R$ 625,00
fruto do roubo da empresa de
revenda de água e gás, que deu
origem a prisão. Ele ainda relatou
aos policiais que já havia praticado
outros roubos nas duas cidades
com uso de faca. Confessou
também ser o autor do roubo no
Laboratório São Mateus na cidade
de Mirassol, utilizando do mesmo
modus operantes, com a faca,
rendeu os funcionários e roubou
R$ 1.500,00.
Após checagem da moto,
os policiais descobriram que era
produto de furto, a moto Honda

JYQ 8663 era de propriedade de
um pedreiro que estava
trabalhando e não tinha percebido
que haviam furtado seu veículo. A
vítima também foi informada que
sua moto foi usada para praticar
um roubo na cidade de Quatro
Marcos.
Os suspeitos ainda
disseram aos policiais que após o
roubo em São José dos Quatro
Marcos iriam
para Mirassol
D´oeste, onde dispensariam a
motocicleta furtada e pegariam a
motocicleta Bros, placas JBV7551 que pertence a mãe de
Luciano e estava estacionada na
praça da matriz.
Renatinho e Luciano
foram encaminhados a Depol de
Mirassol D'Oeste, juntamente com
as motos e o dinheiro recuperado.
O caso segue em investigação.
Foto: Ass 17º BPM

Suspeitos foram presos dentro de motel

E

m ação conjunta a Polícia
Militar de Mirassol
D'Oeste e São José dos
Quatro Marcos, prendeu na tarde
de segunda-feira dois homens
suspeitos de serem os autores de
vários roubos nas duas cidades,
pelo mesmo modos operantes que
agiram no último roubo praticado
em Quatro Marcos.
A prisão se deu após
populares acionarem a PM de
Quatro Marcos, que logo travou
uma verdadeira caçada aos
criminosos que fugiram numa
moto vermelha pela rodovia MT

175 sentido a Mirassol D'Oeste.
Foi solicitado reforço com a PM de
Mirassol que prontamente saiu em
deslocamento pela mesma rodovia
com o objetivo de fechar o cerco.
Após aproximadamente 2 km os
policiais se depararam com uma
dupla na motocicleta vermelha
com as mesmas características
descrita pelas vítimas.
Ao tentarem abordar os
suspeitos, os mesmos retornaram e
continuaram a fuga, porém não
contavam com outra equipe da
polícia que vinha em sentido
contrário. Ao sentirem

encurralados, adentraram num
motel que fica na estrada da
Ressaca na tentativa de escapar do
cerco policial, porém foram
contidos quando depararam com o
portão de saída do motel fechado.
A dupla foi
presa e
identificada como Renato de Jesus
da Silva, de 20 anos, conhecido
como "Renatinho" e Luciano
Borges de Carvalho, 25 anos.
Renatinho relatou aos policiais
que a faca utilizada na prática do
crime foi jogada no matagal
próximo a rodovia, mas
infelizmente não foi localizada.
Dinheiro recuperado do roubo em Quatro Marcos

TRÁFICO

Polícias Civil e Militar fecham boca de fumo
que funcionava em prostíbulo em Nova Lacerda
Assessoria | PJC-MT

U

ma boca de fumo que
funcionava em um
prostíbulo em Nova
Lacerda foi fechada em uma
ação conjunta da Polícia
Judiciária Civil e Polícia Militar,
realizada na segunda-feira (14).

O trabalho resultou na prisão do
proprietário do estabelecimento,
Paulo Araújo, 65, além da
apreensão de drogas, apetrechos
relacionados ao tráfico, objetos
furtados e de mais de R$ 16 mil
em dinheiro.
Foto: Assessoria PJC

Drogas e dinheiro apreendido na boca de fumo

As diligências iniciaram
após a equipe da Polícia Civil de
Nova Lacerda receber uma
denúncia anônima de sobre
objetos furtados que estariam
armazenados na “Boate do
Paulo”. Segundo as informações,
os produtos foram recebidos
como pagamento da venda de
entorpecentes. Diante das
denúncias, as equipes da Polícia
Civil e Polícia Militar foram até o
estabelecimento onde foram
apreendidas várias porções de
entorpecentes em diferentes
cômodos. No total, foram
apreendidas 127 porções de
cocaína, 09 porções pequenas de
maconha, 17 porções de pasta
base de cocaína já embaladas para
venda.
Também foram
encontrados no local, duas
munições deflagradas calibre 32
e 36, um caderno com várias
anotações de valores
relacionados ao comércio ilícito,

Cáceres-MT, quarta-feira 16 de janeiro de 2019

objetos de origem duvidosa
(proveniente de furto), balanças
de precisão. Com o proprietário
do estabelecimento foi
apreendido mais R$ 170, em
dinheiro trocado.

Diante das evidências, o
suspeito foi conduzido a
Delegacia de Nova Lacerda, onde
após ser interrogado foi autuado
em flagrante por tráfico de
drogas.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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SITUAÇÃO CAÓTICA

Estamos a beira de um colapso e estamos estudando mesmo a possibilidade
de decretar estado de calamidade pública das finanças de Mato Grosso

Carlos Gustavo Dorileo/OD

Foto: Arquivo

Mendes não prevê um futuro com melhora financeira, pelo menos para os dois próximos meses

C

om duas semanas no
comando do Estado de
Mato Grosso, o
governador Mauro Mendes
(DEM) declarou que não prevê
um futuro com melhora
financeira, pelo menos para os
dois próximos meses, devido a
situação caótica em que
encontrou os cofres do Estado,
além da enorme quantidade de
dívidas.
Para ele, fevereiro pode
começar pior do que o mês de
janeiro.
Em uma de suas reuniões
nesta segunda-feira (14), o chefe
do Executivo previu que as
condições de escalonamentos nos

salários dos servidores públicos,
bem como o recolhimento de
50% de viaturas da Polícia Militar
podem piorar, caso medidas
drásticas não sejam tomadas
imediatamente.
Nesta quarta-feira (16), o
governador irá para Brasília (DF)
se reunir com o Governo Federal
para discutir a possibilidade de
assinar um decreto de Estado de
calamidade financeira e assim
conseguir mais recursos como o
do Fundo de Auxílio à
Exportação (FEX) do ano de
2018.
“Hoje estamos a beira de
um colapso e estamos estudando
mesmo a possibilidade de

decretar estado de calamidade
pública das finanças de Mato
Grosso. Eu já agendei para
quarta-feira três audiências com o
Governo Federal e vou lá com
alguns objetivos.
E um deles, é que através
do decreto de calamidade,
teremos reuniões intragoverno
para decidir se realmente vamos
tomar esta medida, mas hoje
estamos a beira de um colapso.
Vamos entrar fevereiro com a
condição de caixa pior que nós
encontramos em janeiro”, disse.
B u s c a n d o
o
enfrentamento das dificuldades
financeiras que enfrenta o Estado,
Mauro Mendes entregou na
última quinta-feira (10), na
Assembleia Legislativa um
pacote de leis batizado de 'Pacto
por Mato Grosso' e pediu aos
deputados que aprovem as
medidas com urgência.
Os projetos são referentes
à reforma administrativa, que
visa reduzir de 24 para 15
secretarias e pede autorização ao
Legislativo para a extinção de
seis empresas mistas, à reedição
do Fundo Estadual de
Tr a n s p o r t e s e H a b i t a ç ã o
(Fethab), garantindo que 25% da
arrecadação sejam destinados
exclusivamente à Secretaria de
Infraestrutura para a manutenção

das rodovias estaduais.
Também foi protocolado
projeto de lei para a
regulamentação de critérios na
concessão da Revisão Geral

Anual (RGA), além de proposta
para a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), buscando
equilíbrio financeiro para o
Estado.

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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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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TREINANDO FORTE

O treinador Pêsso não esconde o otimismo quanto à performance do Mixto no estadual

Só Noticias

Foto: Arquivo/Assessoria

P

restes a estrear na
campeonato matogrossense, o Mixto, atual
campeão da Copa FMF, teve dois
jogadores inscritos no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol: o lateral Danilo
Guimarães Silva Sousa, de 22
anos, e o atacante Yan Philippe

Nunes, de 23, e podem ser opção
do técnico Toninho Pêsso, diante
do Araguaia, neste domingo, às
15h, no estádio Zeca Costa, na
estreia.
Ao todo, a diretoria
alvinegra contratou 22 atletas,
dentre eles, o meia Dinélson, exCorinthians, Guarani e São
Caetano. Com 33 anos, ele é a

estrela do grupo que tentará
desbancar o favoritismo do
Cuiabá, atual campeão matogrossense, Luverdense e Sinop
(atual vice-campeão).
Entusiasmado pela
continuidade do trabalho iniciado
no segundo semestre do ano
passado, quando chegou para
comandar a equipe na campanha

INDEFINIDO

Só Noticias

O

treinador do Luverdense,
Júnior Rocha, ainda não
definiu qual equipe vai a
campo na estreia do clube no
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello, contra
o Cuiabá, no domingo (20).
Em entrevista à rádio
Regional, de Lucas do Rio Verde,
o técnico adiantou que vem
trabalhando na formação tática,
porém, ainda não sabe quais serão
os 11 titulares. “Conseguimos
adaptar os atletas ao padrão que a
gente gosta, de ter a bola. Futebol
é marcação e disciplina, mas tem
que ter posse e movimentação
ofensiva organizada.
Os atletas têm
correspondido, com muito

comprometimento no dia a dia.
Ainda não tem equipe definida,
vamos mudando para ver o que
vai ter no domingo. Até quinta
vamos ter a definição”.
De acordo com o
treinador, a parte defensiva já está
praticamente montada. “A gente
vem com linha de trás definida,
com o Viveiros, Elder, Kaíque e
Jeferson Recife. O restante, vai
definindo durante o resto da
semana. Uma base tem”.
Por outro lado, o treinador
revelou que seis atletas disputam
duas vagas no ataque. “Nas duas
beiradas, eu não tenho definido.
Vão jogar dois.
Os dois que treinam com
frequência são o Wilson e o
Foto: Arquivo

Treinador do Luverdence Junior Rocha
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Fabiano, que é meia de
articulação.
Os dois que vinham
trabalhando, o Júnior Lemos e o
Igor, ficaram alguns dias fora.
Depois entraram o Samuel e o
Lucas Braga e foram muito bem
nos treinamentos. Então, as
dúvidas começam a surgir porque
o dia a dia tem sido muito bom”.
Rocha ainda comentou a
dificuldade dos primeiros duelos
pelo Campeonato Matogrossense. Após o Cuiabá, o time
enfrentará o Sinop. “A gente sabe
que, obviamente, os mais fortes
do Estado, hoje, são Luverdense e
Cuiabá.
O Sinop vem bem e, nos
últimos três anos, participou de
todas as finais. Vem chegando
forte, se estruturando e tem uma
torcida fanática que empolga e
apoia. Brigar com estas equipes,
nos primeiros jogos, é bom para
mostrar nossa força. Ver o nível
em que está”.
A fórmula de disputa do
Estadual 2019 será a mesma do
ano passado. A 1ª fase será em
turno único, sendo todos contra
todos, classificando os oito
primeiros colocados; os dois
últimos serão rebaixados a 2ª
divisão. As fases eliminatórias
serão disputadas em partidas de
ida e volta, incluindo as finais.
O campeão e o vice
ganham vagas no Campeonato
Brasileiro da Série D e Copa do
Brasil do ano que vem. (Herbert
de Souza com correspondente em
Lucas do Rio Verde)

Mixto enfrenta Araguaia neste domingo

vitoriosa da Copa FMF, Pêsso não
esconde o otimismo quanto à
performance da equipe no
estadual. Para ele, mesmo que a
pré-temporada é curta, o trabalho

www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e
aprofundamento emocional.
Você estará mais sensível e decidido a
deixar para trás pessoas e situações
tóxicas. O momento é ótimo para a
reflexão profunda.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio e Saturno em
Capricórnio, indicando um
dia de concretização de
projetos e planos pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto,
acolhedor e comunicativo, mais voltado
para quem ama e amigos íntimo. Dia
ótimo para socializar.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social e
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O dia é ótimo
para se divertir com os amigos e para
investir em um novo relacionamento
afetivo. Um romance pode começar.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida
social, apesar de estar aberto para os seus.
O momento é ótimo para a reflexão e para
cuidados envolvendo terapias
alternativas.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento, especialmente
no trabalho. Você estará mais aberto e
afetivo, mais voltado para os
relacionamentos com colegas. O dia é
ótimo para começar um bom tratamento
de saúde ou beleza.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio
e Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
O momento pode envolver também a
criação de uma nova equipe de trabalho.
Bom para novos contatos comerciais.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio
e Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social
e aproximação de pessoas interessantes.
O momento pode envolver um romance,
que começa a ser desenhado pelo
Universo. Dia ótimo para estar com os
filhos.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento em projetos
profissionais e planos de
negócios, que ainda passam por um momento
de criação. O momento é ótimo para começar
novos projetos ou pedir uma promoção. Dia
ótimo para apresentação de projetos e
palestras.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus.
O momento é ótimo para envolver-se em
atividades domésticas e promover
encontros em sua casa, com parentes e
amigos queridos.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio
e Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento em aspectos da
vida que envolvem o conhecimento. O
dia é ótimo para estudar, especialmente
assuntos que envolvem a
espiritualidade. Procure colocar em
prática o que aprende.

A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio
e Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
movimento na vida social
e aproximação de amigos. A
comunicação melhora sensivelmente.
O momento é ótimo para acordos e
negociações envolvendo um projeto ou
contrato.

SOCIAL
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Embelezando nossa High Society a linda
Monyke Mendes Gouveia que trocou de
idade no início do mês e recebeu o carinho
mais que especial da mãe Cristiane, dos
amigos e colegas de medicina da Unemat.
Com ligeiro atraso, mas ainda em tempo,
desejamos um ano pleno de realizações,
saúde, paz e amor. Felicidades sempre!!!

Esotérico
A Lua em Touro recebe um
ótimo aspecto de Mercúrio e
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de boas
movimentações financeiras.
O momento pode estar
relacionado com um acordo
ou projeto que envolve o aumento de seus
rendimentos. Um contrato pode ser firmado
e assinado.

é o melhor possível. Além da
preparação física, ele tem
intensificado treinamento com
bola, com atividades tática e
técnica.

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

Flores multicoloridas a Daici
Forginrini Bastos que celebrou data
nova no dia 11 e recebeu os abraços
calorosos dos filhos Barbara, Bianca e
Alexandre, dos amigos e familiares.
Que Deus derrame infinitas bênçãos e
que a saúde e alegrias sejam presentes
em mais esse ano de vida. Feliz
Aniversário.

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

Trocou de idade também o empresário
Pedro Rodholfo Soares que festejou a
data ao lado da esposa Rosimar e filhos.
Que a data se reproduza por longos e
significantes anos. Parabéns!

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

***********

Nossos flashs a princesinha Anna Beatriz
que apagou sua terceira velinha. Que Papai
do Céu ilumine seu crescimento e que você
continue com seu jeitinho meigo que encanta
a todos. Beijinhos.

