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CLIMATIZAÇÃO
Projeto parceiro do Rotary Club e prefeitura, possibilitou a aquisição de 250 aparelhos com recursos da venda das cartelas do bingo de duas motos

Parceria agiliza instalação de
ar condicionado em escolas
Foto: Ilustrativa

Visitas e seis escolas municipais marcam o início da realização do
sonho em climatizar as salas de aulas das unidades que participaram do
Projeto Climatizar em parceria com o Rotary Club de Cáceres. Para a
instalação dos aparelhos, será necessária apenas a manutenção da
instalação elétrica das escolas e a execução de alguns reparos nos telhados.
Página 03

FORA DAS RUAS

Trabuco, farinha e xibaba
recheavam a boca de fumo
Foto: PM/MT

Ainda neste semestre aparelhos deverão ser instalados nas escolas

VACINAÇÃO

Maio abre em MT a
1ª etapa anti-aftosa
Foto: Arquivo

A primeira etapa de vacinação contra
febre aftosa de 2019 começa nesta quarta-feira
(1/5) e segue até final do mês. Nesta primeira
etapa é obrigatória a imunização de todos os
bovinos e bubalinos, de mamando a caducando,
com exceção para os animais de propriedades
localizadas no baixo pantanal mato-grossense.
Cerca de 30 milhões de animais devem ser
vacinados nesta etapa.

Anderson vai passar umas férias forçadas no cadeião de Lacerda

A Equipe de Força Tática do 12º C. R de Pontes e Lacerda,
realizava rondas ostensivas e com apoio de outras equipes do 18º BPM,
fechou o cerco, grampeando o traficante Anderson Souza Costa em cuja
boca de fumo, apreenderam pasta base de cocaína, a farinha do capeta,
maconha, a popular xibaba e um revolver cal. 32 com munições. O
meliante já está bem guardado. Página 04

LICITAÇÕES

Sebrae realiza palestra
sobre compras públicas
Foto: Divulgação

Vacina deve ser aplicada na
tábua do pescoço, embaixo da pele

Página 04

FAESP/UNEMAT

Processo selecionará analistas
para cadastro ambiental rural
A Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual, vinculada à
Unemat, foi selecionada para realizar o
processo seletivo de 50 analistas
temporários que irão trabalhar na análise
e validação do Cadastro Ambiental
Rural. Todo o procedimento do Processo
Seletivo Simplificado será realizado pela
instituição, desde o edital, inscrições e
publicação do resultado final do certame.

Trabalho do Sebrae é ampliar o conhecimento empresarial

Numa abordagem a Lei 123/2006, o Sebrae Mato Grosso, realizou
esta semana em Cáceres na Sala do Empreendedor, a palestra Compras
Públicas. A técnica e analista do Sebrae/MT, Aurineise Tierre, destacou
que a empresa com maior potencial de compra de produtos e serviços, em
diversidade e quantidade, é a Prefeitura Municipal, pois compra desde uma
agulha até um caminhão. Página 03

Faesp cuidará de todos os detalhes
do processo simplificado

Página 03
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Rua da Amargura
Hoje, dia do trabalho, ou do
trabalhador,como queiram, seria ironia a
gente abrir o espaço democrático de papo
reto diário, desejando Bom Dia para todos,
quando cediço, mais de 13 milhões estão na
rua da amargura do desemprego, (dados do
IBGE no 1º trimestre de 2019),
sobrevivendo de biscates, os tais bicos, para
não morrer de fome.
Em tempos de ameaças à liberdade
de expressão, nós da imprensa livre, com
mais de meio século de circulação,
primando pela ética, sem receio da verdade,
não poderíamos nesta data que seria de suma
importância à todos, deixar de abrir o
caótico mapa do Brasil 2019: Desemprego:
13 milhões e 100 mil, 7,3% (mais 892 mil
pessoas) frente ao trimestre de setembro a
novembro de 2018 (12,2 milhões).
População ocupada (92,1 milhões) caiu 1,1% (menos 1,062 milhão de pessoas) em
relação ao trimestre de setembro a
novembro de 2018 . População fora da força
de trabalho (65,7 milhões), recorde da série
histórica, com altas de 0,9% (mais 595 mil
pessoas) frente ao trimestre de setembro a
novembro de 2018.
Para se ter uma ideia, a taxa de
subutilização da força de trabalho (24,6%)
no trimestre encerrado em fevereiro de 2019
subiu 0,8 p.p. em relação ao trimestre
anterior (23,9%). A população subutilizada
(27,9 milhões) é recorde da série histórica,
com alta de 3,3% (mais 901 mil pessoas) em
relação ao trimestre de setembro a
novembro de 2018 (27,0 milhões).
significando que quase 1 em cada 4
brasileiros aptos a trabalhar está fora do
mercado de trabalho. Essa taxa é formada
pela soma de três perfis que estão fora da
força de trabalho: os desocupados, os
subocupados e a força de trabalho potencial.
Outro recorde é o número de
desalentados, pessoas que desistiram de
procurar trabalho e, por isso, saíram das
estatísticas de desemprego. Esse número
chegou a 4,9 milhões, um total de 4,4%.

EDITORIA

BERERÉ DO XÔMANO
Desde o início do ano até a última sexta-feira,
26 de abril, os mato-grossenses já pagaram
em tributos mais de R$ 11.170 bilhões. A
informação consta no Impostômetro do
Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-MT que
divulga toda semana, o valor estimado
arrecadado em Mato Grosso por meio de
impostos, taxas, multas e contribuições
pagos pela população à União, ao Estado e
municípios. Um fato curioso é que o
brasileiro trabalha um pouco mais do que
cinco meses só para pagar impostos, porque
os impostos correspondem, praticamente, a
33% de tudo o que o país produz.
DESREGULAÇÕES
Áudios vazados revelam um esquema de
venda de consultas, tráfico de influência de
políticos em Cuiabá, para furar fila do
sistema de Regulação do SUS, a contratação
de profissionais apenas por indicação
política, médico que recusa-se a bater o
ponto, outros que batem o ponto e não
trabalham e até venda de atestado. A
acusação é do vereador Abílio Junior, que diz
ter recebido por WhatsApp a denúncia de
irregularidades no Centro de Especialidades
Médicas, tornando-a pública em suas redes
sociais, denunciando o fato no plenário da
Câmara Municipal cuiabana e enviando os
arquivos de áudio para o Ministério Público
de Mato Grosso.
FURA-FILA NA REDE
Em um dos áudios, aparentemente gravado
durante uma reunião no final de 2018, a
coordenadora do CEM, Nadja Sartoreli,
menciona vários políticos que encaminham
listas de nomes para "pedir consulta" e furar a
fila do SUS, como de uma assistente social
"ligada há anos" ao deputado estadual
Dilmar Dal Bosco, do assessor especial do
gabinete do prefeito Ralf Leite, dos
vereadores Vinícyus Hugueney, Lilo
Pinheiro e do
Sargento Joelson.
Sinceramente, se os fatos forem
comprovados, os culpados precisam ser
afastados de seus cargos, com umas férias
atras das grades.
ATE$TADOS MÉDICO$
Trecho da denúncia enviada ao vereador
Abílio Junior, que será investigada pelo
MPMT, menciona que as irregularidades
continuam e até atestado médico é vendido
por 120 reais. Os áudios, seis no total, já
foram encaminhados por e-mail para o
Ministério Público para que sejam tomadas
as providências cabíveis. As gravações
revelam de forma nua e crua como e quem
pratica o tráfico de influência no Centro de
Especialidades Médicas para obter vantagem
política e até pecuniária. O tráfico de
influência é crime tipificado no Art. 332 do
Código Penal, com pena de 2 a 5 anos de
prisão e multa.
FARDA SUJA
Sargento da Polícia Militar que recebeu R$
800 e dois botijões de gás como 'propina' para
liberar caminhão que transportava
regularmente botijões de gás no município
de Nova Bandeirantes, (MT) teve o Habeas
Corpus negado pelos magistrados da
Primeira Câmara Criminal de Mato Grosso.
O caso aconteceu em fevereiro deste ano e o
militar continua preso, depois de prometer
dar um tiro na vítima que lhe denunciou. A
defesa do réu recorreu contra a prisão, mas o
juiz convocado no TJ-MT para relatar o caso
no segundo grau, Francisco Alexandre
Ferreira Mendes Neto, observou a
necessidade da preventiva do sargento, no
que convenhamos está mais que correto.

Tr a d u z i n d o , n e s t e c a s o , o
percentual de desempregados no reino
tupiniquim, seria de 18 milhões, somandose o mínimo de quatro pessoas por casa de
um desempregado, (ele, a mulher e dois
filhos), 72 milhões de pessoas na exclusão
da cidadania, sobrevivendo à míngua, com
menos de meio salário minimo, catando
latinhas nas ruas e praças para bancar um
Peéfe.
Enquanto isso, os cardápios
sofisticados bancados pela nossa grana via
impostos, banca os banquetes dos poderosos
em Brasília, cerca de 2,8 mil refeições
(almoços ou jantares), 180 cafés da manhã,
180 brunchs (cafés mais reforçados) e três
tipos de coquetéis para 1.600 pessoas. No
menu, pratos com medalhões de lagosta com
molho de manteiga queimada, bobó de
camarão, camarão à baiana, bacalhau à
Gomes de Sá, arroz de pato, pato assado com
molho de laranja, galinha d'Angola assada,

vitela assada, codornas, carré de
cordeiro, medalhões de filé, tournedos de
filé com molho de mostarda, pimenta,
castanha de caju com gengibre, entre outros.
Prá descer goela ao bucho a
gororoba, vinhos de seis uvas de variedades
diferentes: Tannat, Assemblage, Cabernet
Sauvignon, Merlot, Chardonnay e
Sauvignon Blanc. Nos casos dos Tannat,
Assemblage e Cabernet Sauvignon,
obrigatoriamente de safra igual ou posterior
a 2010.Onde é este banquete? Tá na rede,
basta pescar, pelo menos pra ficar com
lombriga aguada!
E pelas ruas da amargura do
desemprego, 4 milhões e 900 mil pessoas
engrossam o cordão dos desalentados,
aqueles que perderam a vontade, cansados
de procurar em vão, uma ocupação formal.
Então, amigos, não dá mesmo para se pensar
em comemorar o Dia do Trabalho em tais
condições, concorda?

Empoderem-se!
Empoderamento. Trata-se de uma
palavra-chave, e não é à toa que está tão
em voga. Quem aí nunca ouviu esse
termo? Ele aponta para a tomada de
rédeas, ou a saída de um estado de mera
obediência para um estado de autonomia e
responsabilidade.
Penso que deveríamos adotar esse
termo como princípio de uma nova forma
de fazer política no dia-a-dia, e assim,
quem sabe, dissolver aos poucos os
maniqueísmos insustentáveis que ainda
estão em voga em nossa cultura. Já que
hoje é dia 1º de maio, Dia do Trabalho,
uma breve crítica sobre essa data à luz de
tal conceito me parece pertinente. O que,
afinal, comemoramos neste dia? Tenho a
impressão de que nessas terras
tupiniquins se esqueceu bastante da
conotação de empoderamento que essa
data carrega, que é simbólica para todos
que desejam dignidade no exercício de
suas profissões. Estamos por demais
acostumados a terceirizar nossas
responsabilidades. Ora, este feriado é um
reconhecimento oficial da importância
que há na participação ativa dos

trabalhadores em suas lutas.
Se queremos conquistar melhores
condições de trabalho e previdência, não
só podemos como devemos exercer nosso
papel enquanto agentes individuais nesse
processo. Mesmo que haja representantes
cuidando desses assuntos para nós, essas
lutas precisam ter em cada cidadão o seu
lastro. O trabalhador não pode querer que
o libertem se ele mesmo não busca os
caminhos para sua libertação. O contrário
disso é ingenuidade. A cidadania hoje está
em coma: é hora de reanimá-la. E não é
possível manter democracia alguma sobre
uma nação de cidadãos obedientes e
desinteressados.
Empoderamento cidadão seria,
portanto, uma tomada de consciência por
parte do indivíduo, membro articulado
que é dentro do corpo político social. Pois
cada um de nós temos tanto direitos como
deveres; logo, não podemos apenas
cobrar, mas também devemos agir.
Sobre o feriado de hoje, vale
lembrar também que ele coincide com o
aniversário da criação da Consolidação
das Leis Trabalhistas, a CLT, assinada

EXPEDIENTE

pelo ex-presidente Getúlio Vargas
há 76 anos atrás. Desde então, o texto
dessa lei já passou por diversas
atualizações, e neste ano uma nova versão
do documento entrará em vigor. Pretendese por um lado modernizar o texto à luz
dos novos tempos e das novas
necessidades, mas por outro lado várias
das mudanças têm sido alvo de críticas
pesadas.
O fato é que, independentemente
dos saldos dessa reforma trabalhista, não
podemos sobrar como meros
espectadores. Deveríamos fazer do
empoderamento cidadão o valor máximo
de um novo Brasil. E o primeiro passo
fundamental para isso é nutrirmos a
certeza de que somos livres, e não
escravos; ativos, e não passivos. Nosso
poder de provocar mudanças é altíssimo,
mesmo que estejamos reprimidos e
esmagados. Podemos esquecer nosso
valor, mas de um modo ou de outro ele não
perece, não importa o que digam. Neste
dia 1º de maio, então, conclamo os
trabalhadores brasileiros: empoderem-se!
***___ Por André Esteves Secretário

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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EDUCAÇÃO CIDADÃ

Para a instalação será necessária a manutenção da instalação elétrica das escolas e a execução de reparos nos telhados, para o bom funcionamento dos equipamentos

Escolas municipais de Cáceres
realizam sonho da climatização

Assessoria

Foto: Assessoria

V

isitas em seis Escolas da
Rede Municipal de
Ensino marcam o início
da realização do sonho em
climatizar as salas de aulas das
Unidades Escolares que
participaram do Projeto
Climatizar. A ordem das escolas a
serem contempladas seguirá os
critérios estabelecidos no
lançamento do projeto.
Assim, sai na frente as
escolas que venderam o maior
número de cartelas: E.M. Buriti,
E.M. Dom Máximo Biennès,
E.M. Erenice Simão Alvarenga,
E.M. Novo Oriente, E.M.
Tancredo Neves e E.M. Jardim
Paraíso. Elas, serão as primeiras
escolas a serem beneficiadas com
os aparelhos condicionadores de
ar.
Para a instalação dos
aparelhos, de acordo com a
Coordenação de Infraestrutura da
SME, será necessária a
manutenção da instalação elétrica
das escolas e a execução de
alguns reparos nos telhados, para

adquirido pela própria
Prefeitura.
A vice-prefeita e
secretária municipal de
Educação, Eliene Liberato,
declara estar feliz com o resultado
do Projeto, que espera atender

CABRITOS LAÇADOS

Gefron recupera camioneta
e moto a caminho da Bolívia

Gefron c/ Redação

U

Próximo passo será a instalação dos aparelhos nas escolas beneficiadas

o bom funcionamento dos
equipamentos adquiridos. A
metragem dos ambientes
escolares - calculado por unidade
de ensino - gerou a quantidade de
aparelhos a serem distribuídos:
total de 587 ares-condicionados,
sendo 468 de 18.000 BTUs, e 119
de 12.000 BTUs.

Lembramos que dessa
quantia 250 aparelhos foram
adquiridos com recursos
provenientes da venda das
cartelas do Bingo, promovido por
meio da parceria Prefeitura,
Secretaria Municipal de
Educação e Rotary Club. O
restante dos aparelhos será

LICITAÇÕES

Sebrae realiza palestra
sobre compras públicas
Assessoria c/ Redação

N

uma ampla abordagem a
Lei 123/2006, que
assegura às micro e
pequenas empresas, um
tratamento diferenciado e
favorecido em licitações, o
Sebrae Mato Grosso, realizou na
última segunda feira, (29), em
Cáceres na Sala do
Empreendedor, a palestra
Compras Públicas. Ainda
desconhecida, a lei conhecida
como Estatuto da Micro e
Pequena Empresa, possibilita que
prefeituras comprem dos
pequenos negócios dos seus
municípios gerando emprego e
renda para a economia local.
A técnica e analista do
Sebrae/MT, Aurineise Tierre,
destacou que a empresa com

pois, a finalidade da ação
é proporcionar aos alunos da
Rede um ambiente agradável,
fresco e arejado, que possa
contribuir para o aconchego e
concentração na hora dos
estudos, estimulando o

maior potencial de
compra de produtos e serviços,
em diversidade e quantidade, é a
Prefeitura Municipal, pois
compra desde uma agulha até um
caminhão. “Quando falamos de
compras públicas, falamos
diretamente de oportunidade de
negócios, da possibilidade em ter
órgãos públicos como seu cliente.
Por isso é importante motivar
esses empresários locais para
participarem das licitações. O
trabalho do Sebrae é ampliar o
conhecimento deles,
possibilitando que eles trabalhem
com os recursos públicos e assim
promover o desenvolvimento
local”, ressaltou.
Além da palestra, a
técnica realizou consultorias
Foto: Divulgação

individuais com
empresários no período da
manhã. As ações fazem parte do
programa Cidades
Empreendedoras e Sustentáveis
do Sebrae. Em Cáceres, está em
andamento o modelo “Ultimate”
com 35 soluções para a gestão
municipal.
No cronograma de ações,
o Sebrae e a Prefeitura realizaram
diversos serviços durante o mês
de abril. No dia 9, o município
recebeu o manual de identidade
visual da Sala do Empreendedor e
cartilhas do Sebrae para subsidiar
os atendimentos aos empresários.
Entre os 23, 24 e 25, o
local recebeu ainda a visita do
consultor Augusto Aki, para
realizar a consultoria em foco na
ação “Levantamento de
Oportunidades e Plano de
Desenvolvimento Econômico”.

m elemento suspeito de
iniciais L.A.C, 31,
morador de Porto
Esperidião, foi preso na manhã de
anteontem, por policiais do
Grupo Especial de Fronteira
(Gefron), na MT 388, zona rural
de Cáceres, trafegando com a
camioneta Toyota Hilux prata, de
placas NIZ 1577 de Tangará da
Serra, transportando na
carroceria a moto Honda Bros
160, de cor vermelha, 160,
placas OBF 7899, de Mirassol
D'Oeste.
De acordo com o boletim
de ocorrência, os policiais
constataram que a caminhonete e
a moto foram roubadas de uma
propriedade, localizada na
comunidade Aparecida Bela, na
região de São José dos Quatro
Marcos, por volta das 4h30.
As vitimas, A.F.S, 30,

W.C.A.S, 21 e T.R.V.S,
22, disseram aos policiais que os
bandidos chegaram pela
madrugada surpreendendo-os.
T o d o s f o r a m
amordaçados e amarrados,
sumindo com a Hilux e a
motocicleta.
Aos policias, o ladrão
L.A.C, disse que pegou a
caminhonete de estranhos, entre
as cidades de Indiavaí e Porto
Esperidião e receberia cerca de
R$ 1 mil para entregar o veículo
em San Matías, na Bolívia.
O acusado juntamente
com os veículos apreendidos foi
levados à Delegacia de Repressão
aos Crimes de Fronteira
(Defron), enquanto que as
vitimas, passado o susto, salvos
seus veículos de virar pó na
Bolívia, foram comunicados para
reaver a camioneta e a moto.
Foto: Gefron/MT

Hilux e motoca seriam escambadas por droga na Bolívia

Aurineise Tierre, técnica e analista do Sebrae, foi uma das palestrantes
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O alerta do Indea destaca que a multa para quem deixar de vacinar o rebanho dentro do período da campanha é de 01 UPF por cabeça de gado não vacinado

Começa hoje a 1ª etapa
de vacinação anti-aftosa
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

A

Nesta etapa, serão selecionadas 271 propriedades, com foco na fronteira

primeira etapa de vacinação
contra febre aftosa de 2019
começa nesta quarta-feira (1/5) e
segue até final do mês. Nesta primeira
etapa é obrigatória a imunização de
todos os bovinos e bubalinos, de
mamando a caducando, com exceção
para os animais de propriedades
localizadas no baixo pantanal matogrossense.
De acordo com o presidente do
Instituto de Defesa Agropecuária do
Estado de Mato Grosso (Indea-MT),
Tadeu Mocelin, cerca de 30 milhões de
animais devem ser vacinados nesta
etapa. Desde o último sábado (27), o
produtor já poderá adquirir a vacina nas
revendas autorizadas. Após a
imunização do rebanho, ele deve fazer a
declaração da vacinação com a
contagem dos animais por idade e sexo,
juntamente da nota fiscal da compra das
vacinas e apresentar no Indea do seu
município, até o dia 10 de junho.
A multa para quem deixar de

vacinar o rebanho dentro do
período da campanha é de 01 UPF
(Unidade Padrão de Fiscal) por cabeça
de gado não vacinado. O produtor que
atrasar a comunicação fica
impossibilitado de emitir a Guia de
Trânsito Animal (GTA) por um período
mínimo de 30 dias.
A última ocorrência de febre
aftosa em Mato Grosso foi registrada em
1996, e desde 2001, o Estado é
reconhecido internacionalmente pela
Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) como livre de febre aftosa com
vacinação, e desde então tem mantido o
status sanitário. Durante 35 dias, 12
equipes do Indea compostas por
médicos veterinários e agentes fiscais,
irão atuar na fiscalização da vacinação
contra febre aftosa em propriedades
rurais, nos municípios de Cáceres, Porto
Espiridião, Pontes e Lacerda, e Vila Bela
da Santíssima Trindade, na área de 15
km de fronteira seca com a Bolívia.
Nesta etapa, serão selecionadas

análise de risco embasado no
relatório de vigilância veterinária,
atividade que vem sendo realizada na
região desde 2007.
Para a realização da atividade o
Indea conta com o apoio do Ministério
da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (Mapa) e do setor
produtivo por meio do Fundo
Emergencial de Saúde Animal do
Estado de Mato Grosso (Fesa-MT).
É importante que o produtor
fique atento aos cuidados ao realizar a
vacinação do rebanho, como comprar
vacinas somente de revendas
registradas; manter as vacinas na
temperatura correta entre 2°C e 8°C (no
gelo) até o momento da aplicação,
respeitando a medida de três partes de
gelo para uma de vacina; lembrar que a
higiene e a limpeza são fundamentais;
agitar o frasco antes de usar e aplicar a
dosagem de 2 ML em cada animal;
aplicar na tábua do pescoço, embaixo da
pele.

AJUDA EXTRA

Unemat selecionará 50 analistas
para agir em cadastro ambiental
Assessoria c/ Redação

F

undação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual
( FA E S P E ) , i n s t i t u i ç ã o
vinculada à Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), foi selecionada
para realizar o processo seletivo de 50
analistas temporários que irão trabalhar
na análise e validação do Cadastro
Ambiental Rural (CAR). O extrato do
contrato firmado entre a instituição e a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente
(Sema) foi publicado no Diário Oficial
da última segunda-feira (29).
Todo o procedimento do
Processo Seletivo Simplificado (PSS)
será realizado pela instituição de ensino:
desde a elaboração do edital, inscrições
e publicação do resultado final do
certame. A seleção será realizada por
provas de títulos e são buscados
profissionais das áreas de Engenharia
Agronômica, Ambiental ou Florestal,
Biologia ou Geografia com experiência
em sistemas de informações
geográficas. A avaliação dos títulos e
experiências será realizada por meio de
pesos e classificações que estarão
descritos em edital que deve ser
publicado pela Unemat ainda esta
semana.
Conforme explica a secretária
de Estado de Meio Ambiente, Mauren

Lazzaretti, a pasta vive um
momento atípico e esse reforço na mão
de obra é necessário para dar vazão aos
59 mil cadastros que hoje aguardam a
validação dentro do Sistema MatoGrossense de Cadastro Ambiental Rural
(Simcar), sendo que a estimativa é que
outros 40 mil imóveis rurais ainda
necessitam de cadastro para cumprir as
normatizações estabelecidas no Código
Florestal Brasileiro. Atualmente, apenas
doze analistas atuam no setor de análise

e validação Simcar.
Os analistas serão contratados
diretamente pela Sema por um ano,
sendo que o contrato pode ser
prorrogado por mais um período de doze
meses. Em Termo de Compromisso
Ambiental (TCA) firmado entre o
Governo de Mato Grosso, por meio da
Sema e Secretaria de Segurança Pública
(SESP), e MPE, foi estabelecido um
cronograma que prevê a análise dos
cadastros até 2023.
Foto: Assessoria

Secretária Mauren Lazzaretti, defende reforço na pasta

FALHA NO PORTAL

TCE-MT multa presidente do
legislativo de Porto Esperidião
TCE/MT c/ Redação

O

presidente da Câmara
Municipal de Porto Esperidião,
Ricardo Pereira Junqueira, foi
multado em 11 UPFs pelo
descumprimento da determinação do
Acórdão nº 059/2016-PC, que tratou da
atualização do Portal Transparência dos
entes fiscalizados.
A decisão é da Segunda
Câmara do Tribunal de Contas de Mato
Grosso, que na última quarta-feira (24)
julgou Monitoramento (Processo nº
135186/2018), sob a relatoria do

conselheiro interino Moises Maciel.
Os membros da referida
Câmara acompanharam voto do relator
pelo descumprimento de decisão e
consequente aplicação de multa.
No voto, ele ressaltou que
"Posto isto, no presente processo,
constato que o gestor não atualizou as
informações necessárias, prescritas por
lei no Portal Eletrônico da Câmara
Municipal, e não enviou as informação
obrigatórias via sistema Aplic, o que
acarreta, descumprimento às

determinações contidas no
Acórdão 059/2016- PC".
Na decisão, o conselheiro
relator reiterou a determinação do
Acórdão 59/2016-PC e advertiu o gestor
de que a reincidência nas irregularidades
constatadas poderá ensejar o julgamento
irregular das contas de gestão do
próximo exercício.
Também determinou ao gestor
demonstrar o cumprimento do referido
acórdão no prazo de 90 dias, sob pena de
multa diária de 3 UPFs.

Cáceres-MT, quarta-feira 01 de maio de 2019
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QUATRO MARCOS

O cadastro é obrigatório para acampamentos, agências, guias, meios de hospedagem, organizadoras de eventos, parques temáticos e transportadoras

Empossados os membros
do Conselho de Turismo
Assessoria

Foto: Assessoria

opinaram pela
aprovação, sendo os seguintes:
Titular e Suplente do Poder
Público, Rosângela aparecida
Correa – Secretaria de
Administração e
Planejamento; Andressa
Nunes de Almeida - Secretaria
de Fazenda, Titular e Suplente
da Iniciativa Privada; Cleide
Gonçalves Matos – Setor de
Hotelaria; Rosalina Zarzenon
Pereira - Setor de Restaurantes
Titular e Suplente da
Sociedade Civil Organizada:
Davi Pereira de Oliveira
Cunha – Associação Bairro
Zeferino II; Lucélia Sampaio
Dourado - Câmara de

O Cadastur é o sistema
de cadastro de pessoas físicas e
jurídicas que atuam no setor de
turismo.
O programa é
executado pelo Ministério do
Turismo em parceria com os
órgãos oficiais de turismo nos
26 estados e no Distrito
Federal.
Os prestadores de
serviços cadastrados passam a
ter vários benefícios, como
participação em programas e
projetos do Governo Federal,
programas de capacitação,
acesso a financiamentos,
participação em eventos, feiras
e em ações de visibilidade.

NA FRONTEIRA

Integrantes do Conselho foram empossados pelo Prefeito Floreano

E

m reunião realizada na
manhã de anteontem,
29/4, na Sala das
Reuniões da prefeitura
municipal de São José dos
Quatro Marcos,
com a
presença do prefeito Professor
Ronaldo Floreano dos Santos e
do chefe de Cultura e Turismo
Luiz Carlos Bordin, foram
eleitos os membros da diretoria

do Conselho Municipal de
Tu r i s m o , q u e t e m p o r
finalidade orientar e promover
o desenvolvimento do Turismo
no município, sempre em
parceria com o Departamento
de Cultura e Turismo.
Na reunião foi
deliberada pelos
representantes do poder
público, da iniciativa privada e

da sociedade civil sobre
a composição do Conselho
conforme explicita a Lei nº
1695/2018 de 27 de junho de
2018, que cria o Conselho
Municipal de Turismo de São
José dos Quatro Marcos.
Após deliberação, os
membros conselheiros
indicados foram submetidos a
votação dos presentes que

Tio preso após estuprar
duas sobrinhas menores
PJC c/ Redação

U

m individuo suspeito
de estuprar as
sobrinhas foi preso
pela Polícia Civil na manhã de
ontem, (30), no município de
Porto Esperidião. Segundo a
Polícia Civil, o suspeito,
Olibio Bordon, 51, teve a
prisão decretada pela Justiça
por abusar sexualmente de
duas irmãs com idades de 10 e
14 anos. O suspeito foi
localizado em uma
propriedade agrícola na região
de fronteira, zona rural do
município.
Quando encontrado, ele
trabalhava em um trator na
fazenda, que fica na região de
fronteira. O suspeito não
esboçou
reação. As
investigações iniciaram após a
mãe das menores procurar o
Conselho Tutelar em março, o
qual acionou a Polícia Civil.
De acordo com a vítima mais
velha, desde os 10 anos de
idade era molestada pelo tio.
A garota, que

atualmente tem 14 anos,
contou que um dia, na casa de
sua avó e na ausência dela, o tio
acariciou os seus seios e suas
partes íntimas, bem como
estuprou a irmã.
Inquiridas na Delegacia
de Polícia de Porto Esperidião,
as duas meninas confirmaram
com detalhes os abusos
cometidos pelo tio. Elas
também disseram que tinham
medo de denunciar o agressor,
pois eram ameaçadas de morte.
As vítimas também foram
submetidas a exames.
Com base no inquérito e
indícios de autoria colhidos
pela Polícia Civil, o Ministério
Público representou pelo
pedido de prisão preventiva do
suspeito. A ordem de prisão foi
decretada pela Justiça na
segunda-feira (29) e cumprida
nesta terça-feira. Conduzido à
delegacia de Porto Esperidião,
o tio foi interrogado e
transferido para uma unidade
prisional.
Foto: PJC-MT

Olíbio Bordon, ameaçava as menores caso contassem sobre as violências
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CAIU O BARRACO
No concorrido comercio de venda de drogas do traficante que funcionava
inclusive via-fone delivery com xibaba e pó, fardados encontraram um trabuco

Força Tática estoura bocão
com farinha, cano e marola
PM/MT c/ Redação

A

Equipe de Força Tática do 12º Comando
Regional realizava rondas ostensivas na
última segunda feira, 30/4, quando
visualizou um indivíduo em atitudes suspeitas e
ao tentar fazer a abordagem o sujeito ignorou as
ordens da equipe e empreendeu fuga, sendo
realizado cerco policial juntamente com as
demais guarnições do 18º BPM.
Durante o cerco foi possível visualizar o
suspeito Anderson Souza Costa, 23,
dispensando invólucros plásticos ao solo,
contendo substância análoga à maconha. Ao ser
indagado a respeito do entorpecente, Anderson
informou que iria vender para alguns jovens na
praça do bairro, informando ainda que em sua
residência havia mais entorpecentes prontos
para a venda.
Os policiais deslocaram até a residência
do suspeito, onde foram localizados 12
papelotes de substância análoga à maconha.
Com apoio da cachorra K 9 Tessa, foram
localizadas sacolas grandes escondida embaixo
de materiais de limpeza contendo mais 12
invólucros de substância análoga a pasta base e
outros cinco invólucros de substância análoga a
cocaína, três balanças de precisão e uma
embalagem com 78 ampolas de Epinefrina. No
quarto também foram encontrados 2 rolos de
plástico filme e a quantia de R$ 669,20.
Ainda em buscas pela residência foi
localizado 1 revólver marca Rossi calibre 32
com 3 munições sendo uma intacta e duas
picotadas. O comercio de entorpecente estava
indo de vendo em popa, tanto assim, que na

delegacia o celular do suspeito não parava
de tocar, pessoas reclamando que a entrega estava
demorando e outros querendo comprar drogas.
Para confeccionar o boletim de ocorrências os
aparelhos celulares tiverem que ser desligados.

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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BOLA DIVIDIDA

Denúncia suspeita de resultados de jogos como a vitória de virada do Operário de VG, na primeira fase em cima do próprio Operário F. C, que perdeu de 2 a 1

Suposta máfia de apostas
será investigada pelo TJD
O
S.N c/ Redação

Foto: Divulgação

presidente do Tribunal
de Justiça Desportiva
(TJD), Jorge Miraglia
Jaudy irá encaminhar até o final
desta semana à procuradoria da
instituição o inquérito do caso
da denúncia de suposta
manipulação de resultado nos
jogos do Operário Futebol
Clube válidos pelo Campeonato
Mato-grossense da Primeira
Divisão, encerrado na semana
passada.
Quase na reta final da

primeira fase do
Estadual, o técnico operariano
Parma de Oliveira, também
responsável pela direção do
clube, procurou a imprensa para
denunciar que alguns de seus
jogadores foram procurados por
integrantes de uma máfia
especializada em apostas de
jogos para influenciar
diretamente nos resultados das
partidas do campeonato.
Na acusação, Parma
apontou o jogador Diego,

lateral-esquerdo, como o
principal aliciador dentro do
elenco do Operário.
O atacante Renan
Romário, um dos poucos
destaques do time no torneio,
teria sido procurado por seu
companheiro do time, porém,
garante ter rejeitado a aderir o
esquema.
A denúncia colocou em
suspeitas alguns resultados de
jogos como a vitória de virada
do Clube Esportivo Operário

TERCEIRA RODADA

Copa Amigos do Santa Cruz
segue hoje no La Bambonera
Assessoria c/ Redação

S

em muito alarde, a bola
continua rolando nos
gramados pela 7ª edição
da Copa Amigos do Santa Cruz,
disputada no campo “ La
Bambonera, localizado atrás do
ginásio Didi Profeta, no bairro
Stª Cruz.
Este ano, 13 equipes
estão participando da
competição, que teve início no
dia 12 de abril com a realização

de quatro jogos, de acordo com
o boletim, divulgado pela
coordenação geral da copa.
Nessa primeira rodada,
foram marcados 33 gols, com os
seguintes resultados: M.
Martins/Marc. Dori 1 x 8 Joy
Barbearia; Amigos do Neidinho
6 x 4 Churrasquinho do Rafael;
Amigos da Dona Inês 2 x 4 Bar
Sem Lona e Viva Tinta 5 x 3
Elétrica Reis/Barbosa
Foto: Cáceres-Noticias

Veteranos da Várzea disputam espaços com jovens nos gramados

Cáceres-MT, quarta-feira 01 de maio de 2019

Já na segunda rodada,
foram marcados 22 gols, em
partidas disputadas no dia 28,
com os seguintes resultados:
Labombonera 1 x 3 Canos
Bar/Aliança;H.Designer/Alian
ça 2 x 3 Marcão S. Eletrônica;
M. Martins/Marc. Dori1 x 4
Safr@ Veículos e, Joy Barbearia
4 x 4 Amigos do Neidinho
Aproveitando, este
feriado de 1º de Maio, dia do
Trabalhador, a 3ª rodada será
disputada, com os seguintes
jogos: às 7h45 - Bar Sem Lona
x Viva Tinta; às 8h45 - Marcão
S. Eletrônica x Safr@ Veículos;
ás 9h35 - Elétrica Reis/Barrosa
x Hélius Designer/Aliança e às
10h30 Espetinho do Rafael x
Amigos da dona Inês.
Após, duas rodadas, os
dois principais artilheiros, com
5 gols cada, são: Kadu (do Joy
Barbearia) e Katira (Amigos do
Neidinho).
Tradicional no futebopl
amador de Cáceres, a Copa
Amigos do Santa Cruz, é
organizada pelos desportistas,
Félix, Lobão e Tifú.
Para sua realização e
sucesso, os coordenadores
contam com a parceria de várias
pessoas e empresas de Cáceres.

Briga de Operários polariza jurídico do TJD da FMF

Várzea-grandense pela
segunda rodada da primeira fase
do Estadual em cima do próprio
Operário Futebol Clube, que
perdeu de 2 a 1. Ao todo, o
inquérito presidido pelo relator,
advogado José do Patrocínio,
ouviu 14 pessoas entre árbitros,
assistentes, dirigentes e poucos

jogadores do Operário
Futebol Clube.
A Procuradoria do TJD é
presidida pelo advogado Marco
Antônio dos Santos, ao qual
caberá dar prosseguimento ou
mandar arquivar o caso. A
Polícia Civil também abriu
investigação.
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Dia do trabalho!!!

Hoje a High Society é dedicada aos nossos amigos e parceiros de negócios que,
diariamente constroem com suor, trabalho e fé um mundo melhor. Pra todos desejamos
um Feliz Dia do Trabalho!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de nervosismo e necessidade
e ansiedade, difíceis de
e x p r e s s a r. P r o c u r e s e
distanciar da vida social e do convívio com
pessoas insalubres. O momento pede
solitude e reflexão, além de mais cuidado
com a saúde.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de movimento intenso,
especialmente no trabalho.
Hoje, você estará mais
voltado para si mesmo, aos cuidados com
sua saúde global, da física à espiritual. É
hora de rever seu caminho espiritual e
filosofia de vida.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de movimento em projetos
que podem envolver
questões sociais e/ou
políticas. O momento pede discernimento
nos gastos, pois você pode ser
surpreendido por um imprevisto em suas
finanças.

A Lua em Peixes recebe
um tenso aspecto de Marte
em Gêmeos, indicando um
dia em que você estará
mais sensual e aberto ao
amor e aos romances. Se
estiver só, é bastante provável que
chame a atenção de alguém especial.
Um romance pode, com facilidade,
começar a ser desenhado.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
seu signo, indicando um dia
de pressão relacionada a um
projeto profissional. O
momento pode indicar a
necessidade de encontrar novas soluções
para um antigo problema. O dia é ótimo
para revisar e reavaliar um plano de
negócios.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
em que você estará dividido
entre a introspecção e a vida
social. Seu estado de espírito pede
silêncio, mas os convites para se divertir
não param de surgir. Priorize a
interiorização e deixe os divertimentos
com os amigos para depois.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de preocupações
relacionadas a um projeto
de médio prazo, que pode envolver
publicações e viagens. Você pode estar
mais pessimista e refletindo sobre suas
escolhas. É preciso rever sua filosofia de
vida.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de movimento intenso no
trabalho. Uma importante
reunião de negócios pode ser o carro
chefe do dia. Procure manter a calma e
controle os picos de energia e
agressividade, gerado pelo excesso de
trabalho.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de movimento em projetos
em equipe e que envolvam
uma parceria financeira. O
momento pode estar relacionado com a
necessidade de se comprometer ainda
mais com uma equipe de trabalho.

A Lua em Peixes recebe um
tenso aspecto de Marte em
Gêmeos, indicando um dia
de maior envolvimento e
dedicação a um projeto
criativo, que pode envolver
o aumento de seus rendimentos. Sua
energia vital está mais alta e, por isso, você
está aberto e comunicativo. Uma pessoa
especial pode chamar sua atenção.

A Lua em Peixes recebe
um tenso aspecto de Marte
em Gêmeos, indicando um
dia de acordos e
negociações relacionadas
a uma sociedade ou parceria comercial.
Você es tará mais as s ertivo e
determinado a superar todo e qualquer
obstáculo que impeça seu crescimento.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Marte
em Gêmeos, indicando um
dia de nervosismo e
intensidade. Tome cuidado
com a falta de limites, que pode levar a
excessos, inclusive à agressividade. O
momento pode estar relacionado à uma
importante tomada de decisão. Medite e
cuide do sistema nervoso.

Gilmar e Gilda Moreira Assunção - Areeira Monte Verde

Aluísio Costa Alves - J.B.A Materiais Elétricos e Hidráulicos

Manoel e Creuza Ribeiro - Grupo Juba Supermercados

Francisco e Dalva Vieira - Multivida/Park dos Ipês

Daniel Lima - QI Anglo e FAEL José R. da S. Ramos - UNIFCV

Edson Minoru - Yoface
Sicredi Cáceres

