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CORPORE SANO
Média de crianças por turno, chega a cinqüenta e a intenção do projeto é ampliar o projeto para outros bairros e atender mais crianças, ocupando o tempo ocioso

Cáceres implanta na periferia
projeto Esporte no Seu Bairro
Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cáceres, através da Secretaria de Esporte e
Lazer, implantou o projeto Esporte no Seu Bairro, com o objetivo de
levar a prática esportiva para crianças menos favorecidas quando os
pais saem para trabalhar e elas ficam sozinhas em casa. O Projeto vai
atender aos bairros Jardim Aeroporto, Jardim Universitário, Vila
Real, Jardim Santo Antônio. Página 03

PECUÁRIA RECORDE

Rebanho de Cáceres ocupa
4º lugar no ranking do país
Foto: Arquivo

Handebol, voleibol, futsal e basquete, integram o projeto

SORRISO/CÁCERES

Rebelados chegam de bonde
para o cadeião do Nova Era

Criação de gado representa o boom de mercado em Cáceres

O rebanho bovino em fazendas de Mato Grosso atingiu o
recorde de 30,2 milhões de cabeças em 2016. O número é o maior da
história e corresponde a cerca de 14% das 215 milhões de cabeças de
gado bovino no Brasil. Apesar de ter o maior rebanho do país, no
ranking por municípios Mato Grosso aparece na 4ª colocação com
Cáceres, que abriga um rebanho de 1 milhão de cabeças. Página 03

Foto: Portal Sorriso

O administrativo do
Centro de Ressocialização de
Sorriso na região norte de MT,
decidiu transferir 15 presos para
outras unidades do estado, cinco
dos quais, para o cadeião de
Cáceres, no bairro Nova Era.
Conforme a diretoria da unidade
trata-se de presos que lideravam
princípios de motins e tentativas
de fuga, como a de domingo
último, controlada pelos agentes
penitenciários e Polícia Militar.

TAXA ADICIONAL

Bandeira vermelha continua
nas contas de luz em agosto
Página 04
OPERAÇÃO LIMPEZA

Campanha convoca cidadãos
DONOS DA TERRA
para
a
conservação
da
cidade
Assentados da Sararé recebem
títulos definitivos após 32 anos
Página 04

Presos são escoltados com máxima segurança na transferência

Página 05

BRUTO SUJO

Foto: Mauro Fonseca

A noite da última segunda-feira, 30
de julho entrou para história da comunidade
Sararé 2 em Nova Lacerda, com a presença
do INCRA através de sua superintendência,
fazendo a entrega de 92 títulos definitivos
das terras, até então consideradas
assentamento. A entrega realizada no salão
da associação aconteceu depois de 32 anos
de lutas, entre glebeiros e os prefeitos
Uilson e Moretto.

Suspeito cai em Cáceres
com caminhão roubado
Página 03

Página 05
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Festa na gleba depois de mais de três décadas de lutas
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Quociente tipo Inconsciente
Ano de eleição, o tempo vai se
exaurindo numa contagem regressiva,
pouco mais de dois meses pra onça beber
água, (não aquela da baía que já bebe água
ali faz dias) de sonhar, que por enquanto
ainda não tem imposto pra isso e de
discussões na banca do Daud, barbearias e
botecos, sobre fulano e sicrano, quem ganha
e quem perde.
A copa já lá se vai longe, agora só
2022 no Catar e o papo volta a gravitar sobre
as eleições de outubro, candidato Neymar,
não vale, cai muito, e de papo em popa, a
bola da vez é política mesmo.
Como em todas as discussões, tem
aquele metido a sabichão que não sabe fazer
um ó sentado pelado na areia do Daveron,
mas se acha e vai logo dizendo que o
coeficiente pra eleger um deputado é X,
quando o correto é cociente.
Basta relembrar a operação
matemática da divisão, os quesitos:
dividendo, divisor, quociente (e não
coeficiente) e resto, sendo elementar esta
continha dos tempos da cartilha Sodré ou do
Caminho Suave, quando a tia nos ensinava
no primário.
Pois bem, sanando esta falha
comum nos bestas metidos a sabido, vamos
lá, sem chorumelas de botecos, quanto ao tal
quociente eleitoral, aliás, o motivo de
preocupação para partidos e candidatos,
pois é ele que no final vai definir quem, de
fato, será eleito deputado estadual e federal
nas chamadas eleições proporcionais.
A questão do quociente, com q. u. e
mesmo e sem tremas, é que o percentual vale
para distinguir um eleito, hoje, em Mato
Grosso, algo em torno de 60 mil votos pra
uma vaga de deputado estadual e 180 mil, se
o bagual quer ser federal, é voto prá dedéu!
O cálculo se faz com base na divisão
do número de votos válidos, sem os brancos
e nulos, pelo número de vagas disponíveis

PÓLIO/SARAMPO
O Ministério da Saúde com as Secretarias
Estaduais e Municipais de Saúde, realizará
no período de 6 a 31 de agosto de 2018, a
Campanha Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e o Sarampo, tendo como dia
de divulgação e mobilização nacional 18
de agosto de 2018. A população alvo desta
ação é composta de crianças de um ano até
quatro anos 11 meses e 29 dias. Nesta
campanha os pais e responsáveis são atores
sociais importantes no processo de
manutenção da eliminação dessas doenças
e devem comparecer aos serviços de
vacinação com suas as crianças, levando a
caderneta de vacinação para avaliação e
registro.
QUEM TEM, TEME!
A cúpula do DEM de Mato Grosso vive um
dilema às vésperas da convenção para
homologar as candidaturas dos democratas
Jaime Campos ao Senado e Mauro Mendes
ao Governo. Acontece que o também
democrata deputado estadual Mauro Savi
quer disputar a reeleição mesmo estando
preso há quase três meses em decorrência
da Operação Bererê e os caciques do DEM,
temem um imenso desgaste caso Savi seja
liberado para disputa. Há também o perigo
do parlamentar se revoltar e revela fatos
novos e como quem tem aquilo, tem medo,
truco, né?
SAÚDE/CÁCERES
A Secretaria de Saúde de Cáceres realiza
palestras de capacitação para médicos e
enfermeiros da Atenção Básica do
município. A capacitação será ministrada
por profissionais do SAE (Serviços de
Assistência Especializada) e HUJM
(Hospital Universitário Julio Müller) de
Cuiabá, na sexta feira, 3, o dia todo. O
prefeito Francis Maris Cruz disse que é
prioridade da gestão valorizar a “educação
permanente” dos profissionais das áreas de
atendimento assistencial ao munícipe,
principalmente na Saúde.
NOVO PA$$EIO
O movimento municipalista nacional
organiza nova mobilização em Brasília
com o objetivo de sensibilizar deputados e
senadores para a aprovação de projetos
prioritários para os municípios no
Congresso Nacional. Agendada para os
dias 7 e 8 de agosto, a mobilização será
coordenada pela Confederação Nacional
dos Municípios, com o apoio das entidades
estaduais. O presidente da AMM, Neurilan
Fraga, disse que a data foi escolhida de
forma estratégica, pois coincide com o
retorno do recesso dos parlamentares. E lá
se vai mais dinheiro do povo pra bancar as
viagens políticas de prefeitos na Bela Cap,
com retorno zero para este mesmo povo.
ATROPELOU MOTOCA
O promotor de Justiça Reinaldo Rodrigues
de Oliveira, da 19ª Promotoria Criminal da
Capital, teve a Carteira Nacional de
Habilitação apreendida pela Polícia Militar
após atropelar um motociclista e o garupa,
fugir do local do acidente e se recusar a
fazer o teste do bafômetro. O caso ocorreu
na noite do último sábado (28), no viaduto
da Universidade Federal de Mato Grosso,
na Avenida Fernando Corrêa da Costa. Se é
noticia, a gente publica, independente de
quem seja o personagem.

para o cargo e tem sido motivo especial para
a formação de coligações, para os pleitos de
deputados. Este expediente supre aquela
dificuldade de um candidato atingir o valor
mínimo de votos sozinho, levando-os a
disputar em grupo, a fim de garantir uma
vaga por meio da base de cálculo adotada
para definição dos eleitos.
Pois bem, computados os votos
válidos ao fechar das urnas, são realizados
dois cálculos distintos e aí entra o tal
quociente eleitoral calculado no geral de
escrutínios; em seguida, é a vez do primo
dele, o quociente partidário, que é o
resultado da divisão do número de votos que
o partido ou coligação obteve pelo quociente
eleitoral e por meio do qual são definidas
quantas cadeiras cada partido irá receber.
O número inteiro que resultar dessa
divisão, desprezando os algarismos após a
vírgula, será equivalente ao total de vagas

ocupadas pelo partido ou coligação e como
essa divisão geralmente resulta em números
quebrados, sobram vagas no Legislativo,
que são distribuídas com outra base de
cálculo; e no cálculo das sobras, divide-se o
número de votos do partido ou coligação
pelo número de vagas conquistadas no
primeiro cálculo, mais o número 1 (número
de vagas + 1). Viram como a gente tinha
razão na tal continua de dividir? Passamos
pelo dividendo, pelo divisor, entramos no
quociente e chegamos ao resto, às sobras,
que ajudam no frigir da conta, ganhando a
vaga o partido que obtiver a maior média na
divisão, até que todas as cadeiras sejam
preenchidas.
Parece complicado mas não é, basta
conhecer um pouquinho de matemática
política, que não difere da comum e o resto,
bem, o resto é resto, já dizia Tales de Mileto,
e fim de papo, não é mesmo?

A auto-indulgência bem paga
Repercute nas redes o comercial da
Gillete com a “nenhuma autocrítica” do jogador
Neymar Jr. e eu, que vivo a escrever sobre
política e economia, não resisto a falar de
futebol, sempre uma paixão e porta de entrada na
minha profissão, há 40 anos, na editoria de
Esportes de O Globo. Parto do que diz o
coleguinha Xico Sá: Neymar “não foi à terapia,
não foi ao divã, simplesmente dirigiu-se à caixa
registradora em mais um oportuno anúncio
publicitário”.
Até aí, nada de mais. Convenhamos, faz
tempo que o futebol e seus craques perderam sua
natureza de paixão popular e foram, eles
próprios, devorado pelo marketing, com seus
dentes de dinheiro e de “dolce vita”. Confesso,
porém que fiquei pensando no que o competente
texto do anúncio diz, num chororô que se
desmancha a cada frase.
O craque descreve, primeiro, as
botinadas, joelhadas e agressões que sofre em
campo. Sofre. Mas em que os zagueiros agiriam
com ele de forma diferente da que fazem com
Mbappé, Modric, Messi, De Bruyn, Hazard ou
Cristiano Ronaldo para ficar apenas em algumas
estrelas desta Copa? Nenhum deles é fisicamente
menos vulnerável que Neymar, nenhum deles é
menos essencial a suas equipes de tal forma que
não pudessem ser alvos de defesas “botinudas”.
A resposta me parece simples: nenhum deles cai
cinematograficamente e, por isso, a agressão, se
não é verdadeira, é verossímil aos árbitros.
Antes de perder a bola com estas cenas

dramáticas, Neymar perdeu boa parte de sua
credibilidade com o espalhafato e, hoje, nem
mesmo quando apanha de verdade convence que
é veraz boa parte das pancadas. Portanto, além
do que apanharia, apanha mais, porque virou
“bom de bater.” A seguir, ele diz que, se sofre em
campo, muito mais sofre na vida: “eu sofro
dentro de campo mas, na boa, você não imagina o
que eu passo fora dele”. Verdade? Neymar
descumpre o mandamento óbvio da pessoa
exposta: ser discreto. Ou, se não for, a encarar as
conseqüências disto.
Há muitas outras frases que, separadas,
se tornam verdadeiros absurdos ou confissões
daquilo que negam. “Quando eu cesso a (paro
de) dar entrevistas, é porque ainda não aprendi a
te decepcionar” quer dizer o quê? Que tem de
aprender a decepcionar? Tirando Mbappé, todos
os outros, depois de algum jogo, estavam tanto
ou mais decepcionados e tanto mais
decepcionaram. Mas trataram do assunto sem se
fazerem de vítimas, de injustiçados.
Menos ainda pedem que os outros
aceitem sem reclamar as decepções que
causaram. “Quando eu pareço malcriado, não é
porque eu sou (seja) um moleque mimado, mas
porque ainda não aprendi a me frustrar”. Deus
meu, o que é um menino mimado senão o que
não aceita frustração? “Você pode achar que eu
caí demais, mas a verdade é que eu não caí, eu
desmoronei …e isso dói muito mais que
qualquer pisão em tornozelo operado”.
Desmoronar é da vida e não sou

EXPEDIENTE

***___Fernando Brito – Jornalista.

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

55

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

ninguém para julgar a reação do outro diante de
um fracasso dolorido. Se foi um pedido de
perdão, não haveria torcedor que não o desse, no
tempo que o perdão precisa para ser dado, pois
não é algo que esteja pronto, na prateleira,
esperando para ser entregue a quem o pedir. Mas
viria, quem sabe já no próximo jogo, no próximo
drible, quem sabe no próximo gol, ainda mais se
fosse um daqueles onde as pernas ágeis do
atacante saltam sobre a chuteira bruta da zaga,
dão dois ou três passos trôpegos, se reequilibram
e armam o chute fatal. Neymar, infelizmente,
escolheu o caminho errado e produziu uma peça
que, na verdade, se volta contra ele próprio.
Talvez não no bolso, de imediato, mas
adiante, consolidando a imagem de “chorão”
com a qual não se faz ídolos. Porque aquele
“quando eu fico de pé, o Brasil inteiro levanta
comigo”, é tão bem redigido quanto
inconvincente.
Uma pena, porque talentos como ele
surgem muito, muito raramente e, ao contrário
dos que acham que o futebol é o “ópio do povo”
nos gramados, penso que é e sempre foi fonte de
orgulho, auto-estima e afirmação para os
brasileiros.
A gente também apanha, Neymar, no
campo da política, às vezes com mais brutalidade
que na bola, e nem por isso tem razão em ser
auto-indulgente. “Tadinho” não ganha jogo,
rapaz!
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RANKING NACIONAL

O número é o maior da história e corresponde a aproximadamente 14% das 215 milhões de cabeças de gado bovino no Brasil

Com rebanho de um milhão de
bovinos Cáceres ocupa 4º lugar
A.E c/ Redação

Foto: Arquivo

milhão de cabeças desde 2013.
Em contrapartida, o número de
machos cresceu apenas 233 mil
cabeças.
Os números foram
divulgados pelo Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato
Grosso (Indea-MT), por ocasião
do fechamento da segunda etapa
da campanha de vacinação contra
a febre aftosa.
Do total do rebanho
registrado, 99,62% foi vacinado,
o que corresponde a 30.116.239
milhões de cabeças. Desde 2005,
a pecuária mato-grossense tem
alcançado índices de vacinação

superiores a 99% e há 20 anos não
registra casos da doença.
Apesar de ter o maior
rebanho do país, no ranking por
municípios Mato Grosso aparece
na 4ª colocação com Cáceres, que
abriga um rebanho de 1 milhão de
cabeças.
São Félix do Xingu, no
Pará, é o grande campeão com 2,2
milhões, mais que o dobro do
rebanho cacerense.
O segundo e o terceiro
lugar ficaram com municípios de
Mato Grosso do Sul: Corumbá,
com 1,7 milhão e Ribas do Rio
Pardo com 1 milhão de cabeças.

LADRÃO SEM CNH
Pecuária de Cáceres é recorde dos municípios de Mato Grosso

O

rebanho bovino em
fazendas de Mato Grosso
atingiu o recorde de 30,2
milhões de cabeças em 2016, com
um crescimento de 3,32% em
comparação a 2015. O número é o
maior da história e corresponde a
aproximadamente 14% das 215

24 milhões de cabeças, segundo o
IBGE.
O resultado se deve,
especialmente, ao ciclo da
pecuária, que nos últimos três
anos trabalha com a retenção de
fêmeas. No período, o número de
vacas registrou acréscimo de 1,57

milhões de cabeças de gado
bovino no Brasil.
Com isso, o Estado segue
líder absoluto na pecuária
nacional, com quase 7 milhões de
cabeças a mais que o segundo
colocado, Minas Gerais, cujo
rebanho é de aproximadamente

INTERAÇÃO SOCIAL

Prefeitura implanta em Cáceres
projeto “Esporte no Seu Bairro”
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria de
Esporte e Lazer,
implantou o projeto Esporte no
Seu Bairro, com o objetivo de
levar a prática esportiva para
crianças menos favorecidas nos
bairros mais distantes, quando os
pais saem para trabalhar e as
crianças ficam sozinhas em casa
em tempo ocioso.
O Projeto vai atender aos
bairros Jardim Aeroporto, Jardim
Universitário, Vila Real, Jardim
Santo Antônio. As modalidades
oferecidas são Handebol,
voleibol, futsal e basquete.
O horário é o contra-turno
escolar, onde o aluno que estuda

no matutino participa no período
vespertino e vice-versa.
Para participar é
necessário ser estudante, ter entre
10 e 15 anos de idade e falar com
o coordenador do bairro para ir
acompanhado dos pais, munido
de documentos pessoais e entrar
em contato com a equipe de
esportes, que sempre estará na
quadra ou no campinho onde o
projeto é executado.
O secretário de Esporte do
município, Marco Antônio do
Nascimento, explicou que esse é
um projeto idealizado por ele e
sua equipe, em parceria com
estagiários do curso de Educação
Física da Fapan, não tem data

para terminar.
Marcos disse que tem a
intenção de ampliar o projeto
para outros bairros e atender mais
crianças. “A média de crianças
por turno já chega a cinqüenta”,
encerrou Marco Antônio.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, falou sobre a
importância do esporte na vida
dessas crianças.
“Quem sabe, essas
crianças serão futuros atletas que
representarão Cáceres em
grandes competições”, disse
Francis, explicando também que
o esporte traz interação social,
mantém elas longe de drogas e
estimula uma vida com hábitos
saudáveis, prevenindo o
sedentarismo e todas as doenças
que ele acarreta.

Foto: Assessoria

Bruto roubado em Sinop
é recuperado em Cáceres
S.N c/ Redação

O

Volvo FH 440 branco
furtado na última quartafeira, do pátio de um
posto de combustíveis às
m a rg e n s d a B R - 1 6 3 , f o i
apreendido no sábado, em
Cáceres. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o
caminhão foi abordado no km741, e estava sendo conduzido
por um homem não habilitado.
Ainda segundo a PRF, o
suspeito relatou que receberia R$
5 mil para levar o caminhão para
um posto de combustíveis de
Cáceres. Revelou ainda que foi

contratado pelo suspeito do roubo
e também orientado “que se fosse
parado na rodovia era para dizer
que se tratava de um golpe de
seguro, mas não teria
participação no roubo”, essa
versão será investigada.
Conforme a policia, o
funcionário de uma
transportadora registrou um
boletim de ocorrência na data do
crime informando que o
motorista estacionou o caminhão
no pátio do posto, na quarta-feira
à tarde, e ao retornar pela manhã,
encontrou apenas o vagão.
Foto: PRF/MT

Caminhão roubado foi apreendido no pátio de um posto

Projeto tem parceria com curso de Educação Física da Fapan
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BANDEIRA VERMELHA

A bandeira tarifária vermelha (patamar 2) tem o custo adicional na conta de luz de R$ 5 a cada 100 kWh (quilowatts-hora) consumidos

Conta de energia continua com
taxa adicional no mês de agosto
O
Rebelados são transferidos

Folha UOL/Redação

Foto: Ilustrativa

diretor geral do
Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS),
Luís Eduardo Barata, informou
no final de semana, que a
bandeira tarifária deverá
continuar vermelha em agosto,
uma vez que o país enfrenta
adversidades climáticas em razão
da falta de chuva, predominante
agora em julho.
A bandeira tarifária
vermelha (patamar 2) tem o custo
adicional na conta de luz de R$ 5 a
cada 100 kWh (quilowatts-hora)
consumidos.
A repetição da bandeira
do mês de junho deveu-se à
manutenção das condições
hidrológicas desfavoráveis e à
tendência de redução no nível de
armazenamento dos principais
reservatórios do Sistema
Interligado Nacional (SIN).
“A bandeira vermelha
deve continuar em agosto e a
tendência é de que ela deva
permanecer até o final do período
seco. A situação hidrológica
encontra-se em situação adversa
de norte a sul do país e a chuva
não cai”, explicou.
Barata, no entanto,
afastou o risco de

BONDE DE SORRISO

para Cáceres e P. Lacerda

S.N c/ Redação

O

Aperto o consumidor tem sentido no bolso na hora de pagar

desabastecimento de energia
elétrica. “A energia estará mais
cara, embora não haja risco de
desabastecimento.
Mas com certeza a um
custo [da energia] bem maior. Isto
significa que é importante que se
reduza o consumo, o que também
conseqüentemente acarretará na
redução do custo para o
consumidor final. Reduz o

consumo, reduz o custo”, disse.
El Niño - O diretor geral disse
que trabalha com a expectativa da
chegada do fenômeno conhecido
como El Niño, que vem trazendo
chuvas para o Sul do país e deverá
melhorar a situação hidrológica
da região e, conseqüentemente,
também melhorar a oferta de
energia elétrica nos estados da
região.

administrativo do Centro
de Ressocialização da
cidade de Sorriso na
região norte de Mato Grosso,
decidiu na manhã de segunda
feira, 30, transferir 15 presos para
outras unidades do estado. Quatro
reeducando foram levados para o
presídio Ferrugem, em Sinop, 5
para cadeia de Cáceres e 6 para o
centro de detenção provisória em
Pontes e Lacerda.
A diretoria da unidade
confirmou que se trata de presos
que lideravam princípios de
motins e tentativas de fuga. As
famílias dos reeducandos foram
informadas das transferências. A
diretoria do Centro de
Ressocialização de Sorriso, já
havia suspendido as visitas para
os presos das celas 2, 3 e 4 no
último domingo, devido ao mau
comportamento e algumas
tentativas de motim que
ocorreram durante a semana.
“Tinha havido um

princípio de motim e tentativa de
fuga que foi frustrada. Devido a
esta falta disciplinar
suspendemos a visita, isso faz
parte do protocolo”, explicou o
diretor. Na manhã do domingo,
houve uma nova tentativa de
motim, porém, foi controlada
pelos agentes penitenciários e
Polícia Militar. Os reeducandos
foram colocados na quadra e uma
nova revista foi feita nas celas.
Alguns ferros retirados de
ventiladores para serem
utilizados como arma foram
encontrados.
Alguns familiares se
aglomeraram na frente da cadeia
buscando mais informações.
Viaturas da PM foram acionadas
para garantir a segurança. O
Corpo de Bombeiros também
esteve no local. Atualmente o
CRS tem 258 presos em 11 celas.
Porém, tem capacidade para 96
reeducandos. (Fonte PortalSorriso).
Foto Portal Sorriso

CURSOS SUPERIORES

IFMT/P Lacerda oferece
99 vagas remanescentes
Assessoria

O

Instituto Federal de
Mato Grosso Campus
Pontes e LacerdaFronteira Oeste lançou na última
sexta-feira (27) o Edital 013/2018
(disponível no site:
www.plc.ifmt.edu.br), para
Tr a n s f e r ê n c i a E x t e r n a e
Admissão de Portador de
Diploma de Curso Superior de
Graduação para o preenchimento
de 99 vagas no Campus,
distribuídas nos cursos de

Te c n o l o g i a e m R e d e s d e
Computadores, Tecnologia em
Comércio Exterior, Tecnologia
em Eletrotécnica Industrial e
Licenciatura em Física.
O Processo é referente
exclusivamente ao período letivo
2018/2 e somente poderão
participar, no caso da
Transferência, alunos que sejam
de outras instituições de ensino
superior (públicas ou privadas)
em cursos afins, e também
Foto: Divulgação

Campus do IFMT Pontes e Lacerda/Fronteira Oeste

portadores de diplomas de
graduação. As inscrições poderão
ser feitas até o dia 3 de agosto, na
Secretaria Geral de Registro
Escolar, conforme o protocolo
dos documentos exigidos no Item
2 do Edital.
De acordo com o Edital,
entre os critérios de análise de
currículos, estão o maior número
de disciplinas aprovadas do
currículo do pleno curso; menor
número de disciplinas a serem
cursadas por semestres ou
módulos anteriores ao do
enquadramento; menor prazo
para integralização curricular;
maior média aritmética simples
de todas as disciplinas constantes
do histórico escolar; menor
número de reprovações e
candidato maior de idade.
O resultado dos
aprovados em 1ª Chamada será
divulgado dia 10 de agosto, no
site www.plc.ifmt.edu.br. As
matrículas poderão ser feitas
entre os dias 13 a 17 de agosto,
das 8h às 20h, na Secretaria de
Registro Escolar, conforme a
documentação exigida no Item 5
do Edital. As aulas começarão de
acordo com o calendário do
Campus.
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Forte aparato marca a transferência de presos para a região
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GLEBA SARARÉ-2
Em todos os discursos o nome do ex-prefeito Uilson foi ressaltado, tendo em vista sua luta durante seus oito anos de mandato para a conclusão desse projeto

Após 32 anos INCRA entrega 92
títulos de propriedade definitiva
Assessoria

Foto: Mauro Fonseca

Produtor rural José Geraldo estava feliz com a entrega

A

noite da última segundafeira, 30 de julho entrou
para história da
comunidade Sararé 2 em Nova
Lacerda, com a presença do
INCRA através de sua
superintendência, fazendo a
entrega de 92 títulos definitivos
das terras que até então eram
consideradas assentamento.
A entrega foi realizada no
salão da associação e contou com
a presença de diversas

autoridades locais, entre elas a
primeira dama do município que
representou o prefeito Uilson e
fez questão de destacar o esforço
da atual e da anterior gestão para a
realização deste sonho.
“É um esforço conjunto,
muitas pessoas estiveram
envolvidas nesses 32 anos de
espera, porém não podemos
esquecer o papel do ex-prefeito
Valmir Moretto que foi o
propulsor disso tudo. O Uilson

fez muitas viagens a Cuiabá e
Brasília, em alguns momentos a
gente chegou a duvidar, mas hoje
tá ai a prova de que o trabalho
valeu a pena” disse Carliane
Taffarel.
Em todos os discursos o
nome do ex-prefeito foi
ressaltado, tendo em vista sua luta
durante seus oito anos de
mandato para a conclusão desse
projeto. O produtor rural José
Geraldo se lembrou da luta
encampada pela associação e a
prefeitura. “Foi uma luta muito
grande, eu como membro da
comissão da comunidade fui
muitas vezes com o Moretto pra
Cuiabá correr atrás disso, o
mandato dele acabou e os títulos
não saíram, mas aí veio o prefeito
Uilson que deu continuidade e
hoje está aí, nossa felicidade
maior” completou o produtor.
O superintendente do
INCRA, João Bosco de Moraes
enfatizou que muitos títulos ainda
estão pendentes de
documentação e que esses 92
entregues nesta data são aqueles
que cumpriram à risca todo
processo documental e os que
ficaram pendentes terão sua
titularização concluída ainda este
ano. (Fonte Mauro Fonseca).

CIDADANIA

Prefeitura de Mirassol D'Oeste
lança Campanha Cidade Limpa
Assessoria

C

om o objetivo de conscientizar a
Euclides Paixão.
população sobre as
Nos próximos dias, a
responsabilidades individuais
campanha "Cidade Limpa" vai ganhar
do cidadão, a Prefeitura de Mirassol
às ruas em diversas mídias impressas e
D'Oeste lança, no inicio deste mês de
digitais. Será realizada uma
agosto/2018, a campanha publicitária
apresentação teatral nas escolas, que
"Cidade Limpa". O lema principal é:
possui caráter educativo, abordando
Seja um cidadão consciente e ajude a
temas do cotidiano, como a necessidade
Administração Municipal a construir
de colocar lixo em dias e horários
uma cidade ainda mais bonita e
corretos, cuidados com escoamento de
humanizada!
esgoto e água suja, descarte de entulho
Para tanto, o Código de
em vias públicas, obrigação de possuir
Posturas do Município, está
alvará para reforma ou construções,
disponibilizado no site e qualquer
além de orientações sobre loteamentos,
cidadão com acesso à internet pode
terrenos e legalidade de
baixar o texto na íntegra, instituindo
estabelecimentos comerciais. Portanto,
normas disciplinadoras de higiene
seja um cidadão consciente: fique atento
pública, bem-estar, funcionamento do
às dicas e evite sanções previstas em lei.
Foto: Arquivo
comércio, industriais e
prestadores de serviços,
b e m c o m o a s
correspondentes
relações jurídicas entre o
Poder Público Municipal
e os munícipes.
“A campanha
Cidade Limpa nada mais
é do que uma
convocação cívica para
que a população ajude a
Prefeitura na
conservação dos espaços
públicos e seja um
agente fiscalizador”,
d e s t a c a o p r e f e i t o Área central de Mirassol D'Oeste, adere a Cidade Limpa
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AUTO-ESCAMBO

Modus operandis dos assaltantes, enquanto um desaparece com veículo roubado, outro fica a vitima, até comparsa atravessar a fronteira para a troca com cocaína

Bandidos roubam caminhão na
zona rural de Quatro Marcos

F.A c/ Redação

Foto: Ilustração

Caminhão Volkswagen deve estar a estas horas na Bolívia

M

ais um roubo de
veículos é
registrado pela

Polícia Militar na Zona Rural mesmos modus operandis de
de um município localizado na outros roubos, onde o veículo é
região de Fronteira, com os levado enquanto o outro

FLAGELO CAPITAL

Desemprego volta atingir
13 milhões de brasileiros

criminoso permanece no local
com a vítima sob a mira de
arma, impedindo que a mesma
acione a polícia.
Desta vez o roubo
ocorreu na zona rural da cidade
de São José dos Quatro
Marcos, em uma estância
localizada na região do Distrito
de Santa Fé, quando por volta
das 18h00 de anteontem, 30, a
vítima foi surpreendida por
dois criminosos armados e
encapuzados.
A Polícia Militar foi
acionada por volta das 23h00
quando a vítima M.P.L, 38,
finalmente ficou livre, após a
saída do criminoso que o
vigiava dentro da casa.
Os militares se
deslocaram até a localidade,
distante a cerca de 20 KM da
cidade, onde foram
informados pela vítima que o
mesmo estava sozinho na
estância, de propriedade de sua
mãe, e que ao sair de casa se
deparou com os dois
criminosos, encapuzados e

armados de revólveres, sendo
que um deles aparentemente
também estava com uma arma
longa.
A vítima foi rendida e
levada para o interior da
residência, onde também foi
roubado um aparelho celular e
aproximadamente R$ 600,00.
Um dos criminosos
permaneceu no local enquanto
o comparsa fugiu levando o
caminhão Volkswagen modelo
VW 24/250, de cor branca,
com placas OBA-6101, da
cidade de Vera, Mato Grosso
Por volta das 22h40 o suspeito
que vigiava a vítima também
se evadiu do local tomando
rumo ignorado.
Somente neste
momento a vítima conseguiu
ajuda em um vizinho, ligando
190 e acionando a Policia
Militar, que foi até ao local e
levou-a para o Quartel da PM,
onde foi prestada a queixa
com mais informações para a
confecção do Boletim de
ocorrência.

AE c/ Redação

O

desemprego atingiu
13 milhões de
brasileiros em junho,
segundo os dados da Pnad
Contínua do IBGE, divulgados

na manhã de ontem, feira (31).
A taxa de desocupação
do trimestre de abril a junho
deste ano foi de 12,4%. O
percentual era de 13% no
Foto: Ilustrativa

A busca por um emprego só aumenta no país em crise

mesmo período do ano
anterior, quando o país tinha
13,5 milhões de pessoas
desempregadas.
A quantidade de
brasileiros que trabalham sem
carteira assinada cresceu 2,6%
em comparação com o
trimestre anterior e atinge 11
milhões de pessoas. O número
de trabalhadores por conta
própria, em contrapartida, se
manteve estável, atingindo
23,1 milhões de pessoas.
O rendimento médio
real dos brasileiros ocupados é
de R$ 2.198. O valor se
manteve estável em
comparação ao mesmo período
do ano anterior, quando o valor
era de R$ 2.174.
Neste período, o
trabalho dos ocupados gerou
R$ 195,7 bilhões para a
economia brasileira.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

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

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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MISSÃO IMPOSÍVEL

Esperanças para o Verdão conquistar a última vaga nas quartas de final, depende de vitórias nas duas rodadas e torcer por um tropeço do Bragantino, em dois jogos

Após vencer o Braga em casa
Luverdense acredita em volta

S.N c/ Redação

Foto: David Murba

D

epois de vencer o
Bragantino no final de
semana em casa no
Estádio Passo das Emas pelo
placar de 3 a 1, o Luverdense
Esporte Clube somou três pontos
foi a 21 e subiu na 5ª colocação na
tabela de classificação e voltou a
sonhar com uma possível
classificação de grupo e volta à
série B.
Faltando duas rodadas
para o fim da primeira fase, o
verdão do norte que esteve por
alguns anos na série B do
Brasileiro e foi rebaixado no ano
passado, voltou a acreditar com a
última vaga nas quartas de final,
mas para isso, tem que vencer as
duas rodadas e torcer para o
tropeço do Bragantino que está na
4ª colocação com 25 pontos. O

próximo desafio do Luverdense é
no primeiro domingo de agosto
na Arena Joinville às 14h30.
O Luverdense buscando a
classificação começou mandando
na partida e levou dois perigos
logo nos primeiros minutos no
gol de Alex Alves, mas não
conseguiu finalizar com
qualidade. O Bragantino, por sua
vez, não conseguia manter a bola
nos pés. Envolvendo a equipe do
Braga, o time de Lucas mantinha
o domínio. Rubinho, recebeu
cruzado dentro da área, driblou o
marcador Guilherme, chutou para
o gol, mas a bola desviou na zaga.
Rubinho na cobrança de
falta, aos 24 minutos, bateu de
perna esquerda tirando da
barreira, e a bola foi direto no
canto direito sem chances para o

goleiro Alex :1 a 0 Luverdense.
Embalado pelo primeiro gol,
Rubinho, novamente na jogada,
tocou pelo lado direito para
Adriano que passou rasteira para
Lucas Braga que chegou como
um raio e não perdoou, bateu forte
e ampliou: 2 a 0 Luverdense. Com
o segundo gol o Braga começou a
se movimentar mais. Buiú cruzou
na área, mas sem perigo, a defesa
do Verdão tirou facilmente. Fim
de primeiro tempo.
Na etapa complementar, o
Luverdense voltou buscando
mais um gol. Rubinho partiu em
velocidade pelo canto direito,
tocou para Cleberson Tiarinha
que parou no zagueiro Lázaro.
Em reação Danilo Bueno, cruzou
para Rafael Chorão que chutou
bem colocado, mas o goleiro

PENALIDADES

Gatas do Operário faturam
Mixto e o estadual na Arena

O

Operário LTDA sagrouse campeão do Matogrossense feminino de
futebol na noite de anteontem,
(30), na Arena Pantanal. O time
empatou em 3 a 3 com o Mixto na
finalíssima e conseguiu a vitória
numa emocionante disputa de
pênaltis.
Destaque também para a
presença de público

surpreendente, com cerca de 300
pessoas na Arena.
A partida foi cheia de
emoção durante o tempo
regulamentar. O Alvinegro
começou vencendo por 2 a 0 e o
placar no intervalo era de 2 a 1.
No segundo tempo, o Tigre
chegou a liderar por 3 a 1, mas
permitiu o empate rubro-negro 15
minutos antes do fim.
Foto: Thiago Mattos

Operarianas e Mixtenses jogaram de igual pra igual nos 90 m
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Marcaram para o Mixto as
jogadores Lowislene, Mariana e
Ana Flávia Noleto. Pelo lado
operariano, a atacante Marciely
fez mais um e terminou o
campeonato como artilheira, com
seis gols.
Também se destacou no
jogo a camisa 10 do Operário, a
meia Rivena, que ficou muito
com a bola durante a partida e
também deixou seu gol.
Nas cobranças de pênalti,
as jogadoras do Operário
mostraram extrema eficiência,
com batidas no ângulo
simplesmente indefensáveis para
Andreza. As mixtenses Beatriz e
Kerol não foram bem, a primeira
cobrou no meio do gol,
facilitando a defesa de Tauany,
enquanto que a segunda jogou pra
fora.
Vitória da equipe rubronegra por 4 a 2 nas cobranças e o
Operário LTDA conquistou a
segunda divisão masculina e o
primeiro campeonato estadual
feminino da história num
intervalo de 48h.

Verdão do Norte venceu o Massa-Bruta pelo escore de 3 a 1

Diogo Silva saiu para fazer a
defesa. Buiú trabalhou a bola com
Vitinho, passou pela direita para
Matheus Peixoto que chutou e
Diogo Silva teve que sair para
fazer linda defesa. Fernandinho
recebeu bola cruzada dentro da
área por trás da zaga, desviou do
marcador e mandou para os
fundos da rede, abrindo o

www.jornalcorreiocacerense.com.br

***********************************
Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
retomada de projetos que
foram engavetados ou
adiados pela própria vida. O momento
pode envolver a retomada de contatos
importantes com grandes empresas,
clubes e instituições.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
retomada de atividades que
envolvem sua vida
doméstica e familiar. Uma reforma que
precisou ser adiada pode ser retomada,
assim como o relacionamento com uma
pessoa da família.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
retomada de projetos
profissionais, que se
perderam pelo caminho ou foram deixados
para trás. Uma revisão profissional pode ser
feita e você decidir mudar algumas escolhas
relacionadas à sua carreira.

Mercúrio, seu regente, em
movimento retrógrado no
signo de Leão caminha livre
de pressão, indicando um
período de movimento
social e boa comunicação.
Um projeto que foi rejeitado no passado
pode voltar a fazer parte de seus acordos e
negociações no presente e resultar em um
novo contrato.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de
Leão caminha livre de
pressão, indicando um
período de revisão de
projetos que envolvem publicações e
viagens. O momento pode envolver a
volta do desejo de mudar-se de país ou
cidade ou mesmo a retomada de um
antigo caminho espiritual.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
revisão e reavaliação de sua
vida material e financeira. O momento é
bom para reorganização de ganhos e
gastos. Um projeto ou contrato que foi
adiado, envolvendo o aumento de seus
rendimentos, pode retornar.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
interiorização e necessidade
de colocar alguns sentimentos no lugar.
Acordos e negociações, relacionados a
uma parceria ou sociedade financeira que
precisou ser adiada, voltam a fazer parte
de sua vida.

Mercúrio em movimento
retrógrado em seu signo
caminha livre de pressão,
indicando um período de
retomada de projetos,
especialmente os que não
deram certo no passado. Pessoas de seu
passado, amigos e amores, podem voltar a
fazer parte de sua vida. Tome cuidados
redobrados com mal entendidos.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período de
movimento na vida social e
nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento pode
envolver o retorno de pessoas de seu
passado ou a volta de uma proposta de
sociedade comercial.

Mercúrio, seu regente, em
movimento retrógrado no
signo de Leão caminha
livre de pressão, indicando
um período de revisão
emocional e contato com sentimentos
que fazem parte da sua memória. Pessoas
do passado podem retornar à sua vida. O
momento é ótimo também para rever
projetos antigos.

Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão,
caminha livre de pressão,
indicando um período de
retomada de projetos
pessoais e profissionais, que
passam a fazer parte de sua rotina. Uma
empresa que você já fez parte pode fazer
um convite para sua participação em um
novo projeto.

SOCIAL

08

“Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais
horas realizando que sonhando, fazendo que planejando,
vivendo que esperando porque, embora quem quase morre
esteja vivo, quem quase vive já morreu”. (Sarah Westphal)

Esotérico
Mercúrio em movimento
retrógrado no signo de Leão
caminha livre de pressão,
indicando um período que
pode envolver o retorno de
um antigo amor ou uma
importante amizade à sua vida. Se for
comprometido, é hora de rever sua relação
e introduzir nela alguns novos
ingredientes.

marcador, aos 15 minutos. Em
branca de falta, Danilo Bueno
bateu, mas a bola explodiu na
barreira.
Tiarinha aproveitou a
sobra, não pensou duas vezes e
mandou para o gol: 3 a 1
Luverdense. O técnico do
Luverdense, Maico Gaucho, foi
expulso por reclamação.

By Rosane Michels

Tim-Tim, para o simpático casal
Hélio/Maritza Maldonado, ainda em fase
de comemoração das Bodas de Prata, dos
25 anos de harmoniosa e feliz união
conjugal, (24/07) a cada ano que passa
mais apaixonado e recebendo o abraço
desta colunista.

Sábado esteve em nossa cidade o astro pantaneiro, cantor,
compositor e escritor Milton Pereira de Pinho, nosso ícone
Guapo, autografando seu livro “Remedeia co que Tem” e a gente
preparou uma surpresinha prá ele, uma foto do artista quando era
adolescente, que tal?

Antenados e ligados às true-news do JCC, o amável casal
Gilmar/Gilda Assunção, (leia-se AreeiraMonte-Verde) estampa
hoje a coluna e a gente continua grata pela preferência de tantos
anos, curtindo nossas edições diárias.

Sempre em tempo, nosso abraço ao
aniversariante de ontem, Vander Souza que
em breve será papai e com certeza
comemorou o níver com a esposa Janaína e
demais familiares, aos quais incluímos
nossos parabéns e votos de felicidades mil,
sempre.

