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PEIXE SANTO
Além de propiciar a população compra de peixe a preço popular, projeto ajuda a agricultura popular no fomento a piscicultura, com construção de tanques

Projeto abre a temporada em
Cáceres na 2ª quinzena de abril
Foto: Divulgação

O Projeto Peixe Santo da Prefeitura de Cáceres volta a oferecer
produtos frescos direto do produtor para o consumidor, na campanha que já
é uma tradição na cidade. Programado para os dias 16, 17, 18 e 19 de abril,
o Projeto pretende comercializar mais do que na campanha do ano
passado, quando foram vendidas quase 6 toneladas de peixes. Página 03

INQUÉRITO POLICIAL

Delegada da mulher investiga
troca falha de rins em Cáceres
Foto: Arquivo

Peixe poderá ser encontrado ao preço popular de R$ 12,00 o kg

CLIMA SOLIDÁRIO

Rotary Club/Cáceres promove
bingão para climatizar escolas

Técnica de enfermagem Sirlei Herrera Infante Pereira

Uma cirurgia que retirou o rim direito da técnica de enfermagem Sirlei
Herrera Infante Pereira, 47, está sendo investigado pela delegada Judá
Maali Marcondes Pinheiro da Delegacia da Mulher. O procedimento foi
realizado no dia 6 de agosto de 2018 no Hospital Regional de Cáceres. A
defesa de Sirlei disse que está aguardando a conclusão do inquérito para
entrar com uma ação civil contra o médico. Página 04

Foto: PMC

Hoje, será realizado o sorteio
de um Bingo para angariar recursos a
fim de climatizar escolas municipais,
promoção, que tem como articulador
e parceiro principal, o Rotary Club
de Cáceres. Serão sorteadas duas
motos, doadas, uma pela Cometa
Moto Center e a outra pela viceprefeita e secretária de Educação,
Eliene Liberato, além de um
notebook e um telefone celular,
doados por parceiros.

SEPARAR PARA RECICLAR

Saúde ambiental fará debates
em Cáceres e Mirassol D'Oeste
Foto: Reprodução

Página 03
Vice prefeita Eliene e governador do Rotary Washington Calado

FIM DA LINHA

Sequestradores são presos
e casal de idoso é resgatado
Foto: PM/MT

Na noite de anteontem, 28, por volta
das 19h30, após um roubo na cidade de
Figueirópolis D'Oeste, na região de Cáceres,
onde os suspeitos haviam roubado uma
caminhonete Hilux e levado um casal de
idosos como reféns, iniciou-se um grande
cerco policial, culminando na prisão dos
bandidos e resgate dos reféns.

Por uma Cidade mais Limpa e Saudável, é meta do projeto

Com o tema “Separar para Reciclar”, com ações de
conscientização e capacitação para a instauração da coleta seletiva.o
Projeto de Educação em Saúde Ambiental, do Consórcio Intermunicipal
do Complexo Nascentes do Pantanal em parceria com a Funasa, e
prefeituras, está sendo desenvolvido em 14 municípios de Mato Grosso,
dentre os quais, Cáceres e Mirassol D'Oeste. Página 04

Meliantes foram presos
durante a operação policial

Página 05
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Desemprego e Miséria
O risco de perder a fidelidade
O Papa Francisco celebrou na manhã da quintafeira (28) a missa na capela da Casa Santa Marta e em sua
homilia fez um forte convite à conversão. Comentando a
liturgia do dia, o Papa advertiu para o risco de se ter um
coração que não ouve a voz do Senhor e, indo avante assim
por “dias, meses e anos”, se torna como “a terra sem água”,
se endurece. No Evangelho, Jesus é claro: “Quem não está
comigo, está contra mim”. “Ou se tem o coração obediente,
ou perdemos a fidelidade”, comentou Francisco. “Nós,
muitas vezes, somos surdos e não ouvimos a voz do
Senhor. Sim, ouvimos o telejornal, as fofocas do bairro:
isso sim, ouvimos sempre”.
O Senhor exorta a ouvir a sua voz e não
endurecer o coração. A Primeira Leitura, extraída do
profeta Jeremias, descreve justamente esta experiência de
Deus diante do “povo teimoso, que não quer ouvir”, disse o
Papa de maneira vigorosa. Este trecho de Jeremias é,
portanto, “um pouco a lamentação do Senhor”: Deus
ordena ao povo de ouvir a sua voz relacionando-a com a
promessa de que sempre será o seu Deus e “vocês serão o
meu povo”.
Mas o povo não o ouviu e não prestou atenção;
ao contrário, “seguindo as más inclinações do coração,
andaram para trás e não para a frente e ao invés de se
dirigirem a mim, me viraram as costas”. O Papa pediu a
cada um para refletir se não fez a mesma coisa. Sempre na
Primeira Leitura, Deus recorda que, desde a saída do Egito,
enviou “todos os seus servos, os profetas”, mas não foi
ouvido. Ao invés, “se obstinaram no erro, procedendo
ainda pior que seus pais”. “Se falares todas essas coisas”,
diz o Senhor, “eles não te escutarão” e termina com “esta
declaração triste” que “é um testemunho de morte”: “a fé
morreu”.
Um povo sem fidelidade, que perdeu o sentido
da fidelidade. E esta é a pergunta que hoje a Igreja quer que
nós façamos, cada um: Eu perdi a fidelidade ao Senhor? –
“Não, não, vou todos os domingos à missa …” – Sim, sim:
mas aquela fidelidade do coração: eu perdi aquela
fidelidade ou o meu coração está duro, obstinado, surdo,
não deixa entrar o Senhor, se vira sozinho com três ou
quatro coisas e depois faz o que quer?
Esta é uma pergunta para cada um de nós: todos
devemos fazê-la, porque a Quaresma serve para isso, para
reavaliar o estado do nosso coração. “Ouça hoje a voz do
Senhor” é o convite da Igreja. “Não endureçam o coração”.
Quando alguém vive com o coração duro, que não ouve o
Senhor, vai além de não ouvi-lo e quando há algo do
Senhor que não gosta, deixa-O de lado com algum
pretexto, descreditando o Senhor, caluniando e difamandoo.
Jesus diz: quem não está comigo, está contra mim “Foi o
que aconteceu com Jesus e a multidão”, disse o Papa
comentando o Evangelho do dia, para explicar o que
significa descreditar o Senhor. Jesus fazia milagres, curava
os doentes e esses obstinados o que disseram? “É por meio
de Belzebu que Ele expulsa os demônios”, recordou
Francisco, acrescentando que “descreditar o Senhor” é “o
penúltimo passo dessa rejeição”.
Cada um de nós pense, hoje, durante a missa e
depois durante o dia: pensar um pouco. “Como vai a minha
fidelidade? Eu, para rejeitar o Senhor, procuro algum
pretexto?”. Não perder a esperança. E essas duas palavras–
“a fé morreu” e “quem não está comigo, está contra mim” –
ainda deixam espaço para a esperança, inclusive a nós.
O Papa conclui a homilia recordando, porém,
que somos chamados a regressar ao Senhor, como exorta a
fazer a Aclamação ao Evangelho: “Voltai a mim de todo
coração”, diz o Senhor, “porque sou misericordioso e
piedoso”. “Sim, o seu coração é duro como esta pedra,
tantas vezes você me descreditou para não me obedecer,
mas ainda há tempo”:

Por mais que o governo e sua
midia lacaia tente jogar o lixo pra baixo do
tapete, impossivel varrer praia, enxugar
gelo e tapar o sol com a poeneira, a
situação tá fakedói, critica mesmo e se não
houverem decisões urgentes no quadro
economico do reino tupiniquim, 2019
pode ser o ano da miséria e desgraça. Veja
o leitor que a taxa de desemprego no Brasil
subiu para 12,4% no trimestre encerrado
em fevereiro, atingindo 13,1 milhões de
pessoas, segundo dados divulgados
ontem, (29) pelo IBGE.
Mas, os numeros vão adiante,
segundo o próprio IBGE, a sub.utilização
da força de trabalho chegou a 27,7 milhões
de trabalhadores (24,7%) no primeiro
trimestre; taxa é a mais alta da série
histórica iniciada pelo IBGE em 2012 e os
dados de ontem pelo instituto, apontam
ainda, que a população fora da força de
trabalho é recorde, de 65,7 milhões de
pessoas. Recapitulando os dados do
IBGE: empregados com carteira assinada
somaram 33 milhões; e sem carteira, 11,1
milhões e trabalhadores por conta própria
são 23,8 milhões.
Agora, o leitor soma os
desempregados, donas de casa e pais de
família por 4, (pai/mãe e dois filhos)
chegamos a numeros assustadores de
pessoas que sobrevivem a mingua de
caraminguás, enquanto uma minoria
detém o poder economico, os grandes
exploradores do povo, sonegadores do
governo, agiotas oficiais, nadam de
braçadas num país a deriva dos direitos
reais dos cidadãos.
Os numeros e a seriedade do
divulgador, o IBGE, revelam o retrato da
desigualdade social. Na média nacional,
os mais ricos chegaram a receber 17,6
vezes mais que os mais pobres em 2018 e
na divisão por capitais, essa diferença
chega a 34,3 vezes. E tem ainda aquela
legião desalentada, trabalhadores que

Com a aprovação da prorrogação da erevisão
biométrica na comarca de Cáceres, a 6ª ZE foi
palco de filas externas durante dias e grande
movimento interno para atender a demanda.
Milhares de eleitores buscaram atualizar a
situação para não ficar em débito com a
justiçaeleitoral. O prazo para este expediente
legal e obrigatório vai até o dia 26 de abril e
pode ser tambem realizado no Ganha tempo da
cidade.

desistiram de procurar emprego, que
chegou a 4,9 milhões, também é recorde
da série do IBGE, repetindo o registrado
nos três meses anteriores (setembro a
novembro), mas uma alta de 275 mil
pessoas em relação ao mesmo trimestre do
ano anterior.
Tudo bem que a miséria e desgraça
social não é porivilégio (?) do patropi,
afinal desde 2002 quando a América
Latina passou por uma dúzia de anos de
redução da pobreza, no períodoaté 2014,
época em que aproveitou a onda favorável
do superciclo das commodities para
aumentar o nível de emprego e reduzir a
exclusão social, os ventos favoráveis
mudaram e a pobreza voltou a subir a
partir de 2015.
O Panorama Social de América
Latina da Cepal, mostra que a pobreza
abarcava 45,9% da população latinoamericana em 2002, caiu para 28,5% em
2014 e subiu nos 3 anos seguintes,
alcançando 30,7% em 2017. Para o
cálculo global do nível da pobreza e da
extrema pobreza da América Latina (18
países), para os anos mais recentes, a
Cepal estimou a pobreza levando em
consideração a correlação com a variação
do PIB. Assim, ela mostrou que o país que
mais aumentou a pobreza entre 2012 e
2014 foi a Venezuela, que tinha 21,2% de
pobres em 2012 e passou para 32,6% em
2014.
Num comparativo, já que se fala
tanto em desgraças no vizinho país
Venezuela, o relatório da instituição
mostra que os países que mais
aumentaram o nível de pobreza em 2015 e
2016 foram o Brasil e a Venezuela,
revertendo a redução que ocorreu em
outros países do continente. Esquecendo a
Venezuela e a pobreza dos outros, que o
quenos importa é a Pátria Amarga, insta
arguir dos governantes, o que fazer para
atenuar o drama dos exluidos?

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para a Turma Dozamigos, grupo filantrópico solidário
aos problemas sociais da cidade e que novamente
promoveem um projeto, com o objetivo de realizar a
Páscoa das crianças carentes de Cáceres. Para tanto,
integrantes do grupo (Fapan e Unemat) buscam apoio
da população, de empresários e proprietários dos
comércios, em doações de barras de chocolate, pacotes
de balas, doces para assim estar distribuindo no dia da
Páscoa a essas crianças.
PRETAS

Para a falta de fiscalização viária em Cáceres, como se
pode notar nesta placa na esquina das ruas Tiradentes
com Padre Cassemiro, onde há mais de uma semana
uma placa de transito encontra-se no chão, obviamente
derrubada por algum veículo. Fica aqui o recado para
que providencias sejam tomadas o mais urgente
possivel, afinal, se o passeio é público....
BRANCAS

Para diretoria e associados do Lions Clube de Cáceres,
agilizando a triagem nas escolas para o
encaminhamentos dos alunos com anomalias ao
Centro Oftalmológico de Cáceres (parceiro da
campanha) a fim de consulta médica no valor de R$
50,00. No caso do aluno precisar usar lentes de grau, o
mesmo será encaminhado as óticas parceiras para
confecção de óculos no valor simbólico de R$ 50,00. A
meta do Lions/Cáceres é buscar parceiros para fazer
custo zero para alunos.
PRETAS
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Para os limites impossiveis destinados aos pedestres
em algumas calçadas centrais de Cáceres, com menos
de 20 centimetros de passagem livre, devido obstrução
de um poste. Quando um carro estaciona no meio fio,
direito do motorista, que paga o pato é o transeunte,
como consta neste click da reportagem do Correio
Cacerense na Rua General Osório. Saída única apesar
de perigosa, caminhar pelo asfalto, na iminencia de ser
atropelado.
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SEMANA SANTA

Projeto é a oportunidade de a população comprar produto de qualidade por preço mais em conta, além de oportunizar os produtores da Agricultura Familiar

Peixe Santo chega em Cáceres
na segunda quinzena de abril
O
Assessoria

Foto: Divulgação

Projeto Peixe Santo da
Prefeitura de Cáceres volta a
oferecer produtos frescos
direto do produtor para o consumidor,
na campanha que já é uma tradição na
cidade. Programado para os dias 16,
17, 18 e 19 de abril próximo, o Projeto
peixe Santo, coordenado pela
Secretaria Municipal de Agricultura,
pretende comercializar mais do que na
campanha do ano passado, quando
foram vendidas quase 6 toneladas de
peixes.
Serão três pontos de vendas com
peixes tambaqui oferecidos a R$ 12 o
quilo, na SICMATUR, no Centro de
Múltiplo Uso na Rua dos Madeiros do
bairro Cavalhada e no Sindicato do
Servidor Público, em frente a
Prefeitura.
Toda a produção é produzida
em cativeiro e vem direto da
Agricultura Familiar, através de
tanques nas propriedades dos
piscicultores Adalberto da Paiol,
Paulo Braúna, João Martins e Elias do
Facão.
O coordenador de
Agricultura da Prefeitura, Iturama,
avisa que haverá peixe suficiente para
suprir a demanda, que aumenta

técnicos e serviços para que o ele
possa ter mais opções de produção
para subsistência e comercialização”,
salienta o prefeito Francis.
Ta m b a q u i ( C o l o s s o m a
macropomum), também chamado de
Pacu Vermelho, é um peixe de água
doce e de escamas com corpo
romboidal, nadadeira adiposa curta
com raios na extremidade; dentes
molariformes e rastros branquiais
longos e numerosos. Boca prognata

SHOW DE PRÊMIOS

Bingão do Rotary reverterá
em climatização das escolas
Redação

N

este sábado será reealizado o
sorteio de um Bingo para
angariar recursos a fim de
climatizar escolas municipais,
lembrando que as cartelas foram
vendidas ao preço de R$ 10 cada uma,
nas escolas, com professores,
funcionários, alunos e nas empresas
parceiras da promoção, que tem como
articulador e parceiro principal, o
Rotary Club de Cáceres, em cuja sede
acontece o sorteio, logo mais às 20
horas.
As pessoas que concorrerão
não precisam comparecer ao sorteio
que será realizado por computador e
se sorteados, serão avisados pelo
número de celular anotado no canhoto
da cartela.
Serão sorteadas duas motos
Honda, ambas foram doadas, uma
pela Cometa Moto Center e a outra
pela vice-prefeita e secretária de
Educação, Eliene Liberato. Também
estão no sorteio, um notebook e um

Toda a produção pesqueira é produzida em cativeiro

bastante na Semana Santa.
O prefeito Francis Maris
Cruz disse que o Projeto Peixe Santo é
a oportunidade de a população
comprar produto de qualidade por
preço mais em conta, além de

oportunizar também os produtores da
Agricultura Familiar, ao fomentar a
piscicultura, ramo que vem crescendo
em Cáceres. “Estamos investindo na
abertura de tanques de peixes em
parceria com o produtor e oferecendo

META: RECICLAR!

Cáceres e Mirassol terão projeto
de educação em saúde ambiental
Assessoria

C

om o tema “Separar para
Reciclar”, o Projeto de
Educação em Saúde
Ambiental, do Consórcio
Intermunicipal do Complexo
Nascentes do Pantanal em parceria
com a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) e prefeituras, está sendo
desenvolvido em 14 municípios de
Mato Grosso, com ações de
conscientização e capacitação para a
instauração da coleta seletiva.
O projeto será realizado
durante todo o ano e nessa primeira
etapa é realizado nos municípios
consorciados o seminário: “Por uma
Cidade mais Limpa e Saudável” que
tem como objetivo apresentar à
comunidade local a Política
Municipal de Resíduos Sólidos, que
tem na coleta seletiva a base de
sustentabilidade do sistema.
O evento de lançamento do
projeto de educação ambiental

pequena e forte com dentes
molariformes. A coloração
geralmente é parda na metade
superior e preta na metade inferior do
corpo, mas pode variar para mais clara
ou mais escura dependendo da cor da
água.
Os alevinos são cinza-claro
com manchas escuras espalhadas na
metade superior do corpo. Peixe do
qual se aproveita a saborosíssima
carne e o óleo.

apresentará as ações que serão
desenvolvidas durante o ano,
contemplando capacitação de
professores da rede municipal e
estadual, agentes municipais de
saúde, servidores que atuam na
limpeza pública e ainda os membros
das associações de catadores.
O projeto também contará
com ações educativas nas escolas,
bairros, comércio e outros para
disseminar a importância da
separação e correta destinação de
resíduos secos e úmidos.
O objetivo é diminuir a
quantidade de resíduos que vão para
os aterros sanitários, por meio da
implantação de coleta seletiva,
atendendo a comunidade como um
todo, gerando emprego e renda, além
da preservação do meio ambiente.
Um comitê de educação
ambiental foi formado em cada
município, com servidores das

prefeituras locais, colaboradores da
área de educação e saúde, que serão
responsáveis por promover ações do
projeto de reciclagem.
O secretário executivo do
Consórcio do Complexo Nascentes
do Pantanal, Dariu Antonio Carniel,
explica que o projeto será
desenvolvido ao longo de todo o ano
com ações distintas em prol da
implantação da coleta seletiva.
“O Projeto de Educação em
Saúde Ambiental prevê ações efetivas
nas comunidades, como a
implantação de pontos de entrega
voluntária nas escolas, onde as
crianças possam levar o lixo para
reciclagem”, informa o secretário.
A Funasa já disponibilizou
R$ 1,5 milhões para a execução do
projeto nos municípios de:
Araputanga, Cáceres, Curvelândia,
Figueirópolis D'Oeste, Glória
D'Oeste, Indiavaí, Jauru, Lambari
d'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto
Esperidião, Reserva do Cabaçal, Rio
Branco, Salto do Céu e São José dos
Quatro Marcos.

Foto: Arquivo

telefone celular, doados por parceiros.
O dinheiro arrecadado será
investido na compra de aparelhos de
ar condicionado para as 39 escolas
municipais, num projeto arrojado do
Rotary Club de Cáceres em apoio às
escolas, contando com a colaboração
de vários outros parceiros. O Objetivo
é levar conforto às crianças enquanto
estudam e que padecem com o forte
calor reinante.
Conforme o Governador do
Rotary Club em Cáceres, Washington
Calado Barbosa fala sobre a ação, à
princípio a intenção é atender todas
escolas municipais que precisam de
ar-condicionado. “É um 'case' de
sucesso que dando certo em Cáceres o
Rotary deve levar para outros
municípios da região,” pontuou.
O show de prêmios também
acontece em comemoração aos 114
anos do Rotary Internacional, que se
localiza na rua 13 de Junho, no centro
da cidade.
Foto: Arquivo

Pretensão é regionalizar o evento, disse o governador Calado Barbosa

Seminário terá como foco:Por uma Cidade mais Limpa e Saudável
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RETIRADA DE RIM

A vítima Sirlei Herrera Infante Pereira, fez a cirurgia no Hospital Regional de Cáceres no dia 6 de agosto de 2018 e teria ficado sem rim normal direito

Delegada apura denuncia de
cirurgia suspeita em Cáceres
G1-MT c/ Redação

Foto: Arquivo

atendimento e se reuniu com uma junta
médica, formada por dois médicos para
analisar o caso. Um desses médicos de
Cuiabá deu um laudo relatando que o
rim esquerdo - o que está com problemas
e que não foi o retirado -, estava com
tumor, mas que não havia a necessidade
de cirurgia, porém era só fazer
tratamento medicamentoso para cuidar
do rim doente.
Ela relatou que, depois de ter se
reunido com a junta médica em Cuiabá,
teria voltado várias vezes ao consultório
do médico que fez a cirurgia, pois
continuava sentindo dores e gostaria de
uma providência. O médico disse à ela
que era normal e passaria.
O advogado da vítima, Ledson
Glauco Monteiro Catelan, disse que na
época solicitou documentos ao hospital
e que faltava o restante do prontuário
médico e o exame de biópsia do rim
retirado, mas o hospital estava de férias e
deu o prazo para entrega até o dia 10 de
janeiro deste ano. Ele disse ainda ter
áudios gravados pela paciente onde o
médico pede desculpas pelo erro e que
foi entregue à polícia. Ledson disse que
o hospital não entregou o restante do
prontuário e o mesmo comunicou a
delegada que investiga o caso. Ele disse
que o resultado da biópsia detectou um
cisto no rim que não era maligno e não
haveria a necessidade de operação.
De acordo com a delegada, os
áudios mencionados vão ser analisados
e que o inquérito está em vias de
conclusão, está faltando a apresentação
dos documentos solicitados para serem
inseridos no inquérito. A defesa de Sirlei
disse que está aguardando a conclusão
do inquérito para entrar com uma ação
civil contra o médico cirurgião, o
hospital regional, o Estado e para
requerer indenização a vítima.

Paciente técnica de enfermagem Sirlei Herrera Infante Pereira

U

ma cirurgia que retirou o rim
direito da técnica de
enfermagem Sirlei Herrera
Infante Pereira, 47, está sendo
investigado pela delegada Judá Maali
Marcondes Pinheiro da Delegacia da
Mulher. O procedimento foi realizado
no dia 6 de agosto de 2018 no Hospital
Regional de Cáceres. A delegada disse
que já ouviu o médico e colegas dele e
solicitou documentos mencionados em
depoimentos que provariam que foi
retirado o órgão certo. Ela disse que
solicitou novos exames periciais.
N o an o p as s ad o , S ir lei
denunciou o caso à Polícia Civil e
contou que o médico solicitou à ela
diversos exames e constatou que o rim
esquerdo estava com um tumor. O
médico teria afirmado a ela que o rim
direito estava sadio e perfeito. À época,
Sirlei contou que desde janeiro de 2018
fazia consultas regulares com o médico
devido a dores constantes que sentia. Ela

disse que ele solicitou exames como
ressonância, tomografia e
ultrassonografia para chegar a um
diagnóstico.
Depois de mostrar os exames
ao médico, em junho, ele marcou a
cirurgia. Após a cirurgia, ela disse que
quando acordou foi avisada pelo próprio
médico que o rim direito havia sido
retirado. Segundo o boletim de
ocorrência, Sirlei fez exame de
ultrassonografia no dia 7 de setembro de
2018 e foi constatado que o rim direito
não foi localizado. Ela procurou
novamente o médico e o mesmo disse a
ela que fez a retirada do rim direito
durante o procedimento cirúrgico após
fazer a apalpação dos órgãos e constatar
que o rim esquerdo estava perfeito e que
o “rim direito estava podre e
desmanchando como um tecido velho”.
Sirlei relatou que após a
cirurgia continuou passando mal. Por
conta disso, foi para Cuiabá procurar

LIXO INCLUSO

Prefeitura reajusta em 45%
a taxa da cobrança de água
Popular on Line

A

população de Araputanga vai
começar o mês de Abril com um
presente de grego do prefeito
Joel Marins de Carvalho (PSB). Já está
sendo entregues nas residências e
comércios, a taxa de cobrança de água,
com aumento de 45% e ainda inclusa a
cobrança de coleta de lixo. Aos
moradores do bairro São Sebastião foi
acrescentado cobrança de serviço de
rede de esgoto.
A Taxa de Coleta de Lixo
(TCL) inclusa na fatura de água foi
definida pela Lei Municipal nº 1.330/18,
aprovada pela Câmara de Vereadores.
O valor cobrado é referente a
0,6 de uma Unidade Padrão de
Fiscalização de Araputanga (UPF) para
a coleta do lixo residencial e uma UPF
para coleta comercial.
A taxa de serviço de esgoto
cobrada dos moradores do bairro São
Sebastião é de 80% do valor do consumo
da água.

O vereador Jocelino Ferreira da
Silva, Jocelino da Ótica (PSD) informou
que o Projeto que autoriza reajuste da
taxa de cobrança de água e inclusão de
cobrança de coleta de lixo, foi aprovado
pelos vereadores com o compromisso do
prefeito melhorar a qualidade dos
serviços. “Os moradores não reclamam
do valor e sim da qualidade do produto
recebido", afirmou.
Nas redes sociais, os
consumidores estão assustados com o
valor da taxa de cobrança com o
aumento. Em um post feito pelo
jornalista Tonny Marcos centenas de
internautas manifestaram indignação.
“Se essa água fosse uma água de
qualidade para ser usada, não diria tanto,
gastamos muito com água pra tomar,
como se não bastasse colocam taxa lixo
altíssimo.
Onde estão nossos
"defensores", fiscais do município, os
vereadores" questionou Zilma Antunes.
Foto: Arquivo

SEQUESTRADORES

Polícia Militar liberta reféns
recuperando veículo roubado

Mesmo embutida a taxa de lixo o reajuste assustou moradores

P.L c/ Redação

N

a noite de anteontem, 28, por
volta das 19h30, após um roubo
na cidade de Figueirópolis
D'Oeste, na região de Cáceres, onde os
suspeitos haviam roubado uma
caminhonete Hilux e levado um casal de
idosos como reféns, iniciou-se um
grande cerco policial objetivando
frustrar a ação criminosa. Foram
organizados bloqueios policiais nas
principais vias de acesso ao município
de Pontes e Lacerda e regiões
adjacentes.
Em dado momento foi
visualizado um veículo com as mesmas
características ao que havia sido
roubado trafegando em alta velocidade
pela estrada do córrego da onça, onde
foram avistados dois suspeitos que
abandonaram o veículo e fugiram para o
interior de uma região de mata efetuando
disparos contra os policiais militares.
Durante o confronto não foi
possível constatar se de imediato na
àrea, algum suspeito havia sido ferido
devido à baixa luminosidade e
dificuldade de acesso ao local, porém foi
localizado no solo um revólver calibre
38 com 4 munições deflagradas, 1
picotada e 1 intacta. Os policiais
prosseguiram nas diligências e na região
da comunidade Máquina Queimada, foi
avistado um veículo Corsa sedan, com
indivíduos em atitude suspeita em seu
interior., Ao ser realizada abordagem e

busca veicular foram localizadas as
vítimas que haviam sido mantidas
reféns, 2 suspeitos que mantinham o
casal de idosos em cárcere privado e
uma pistola Taurus calibre .9MM com
18 munições. Ao mesmo tempo em
Figueiropolis D'Oeste a guarnição
policial realizou acompanhamento a um
indivíduo estava em atitude suspeita nas
proximidades do local do roubo, tendo o
mesmo tentoado fugir em uma
motocicleta. Durante a fuga, ele

arremessou em um terreno baldio um
rádio comunicador, utilizado para
contato com os demais membros da
quadrilha.
Após a abordagem foi
constatado que o indivíduo era fugiticvo
da justiça, possuindo 2 mandados de
prisão em aberto pelos crimes de tráfico
de drogas e roubo. Diante dos fatos,
todos os suspeitos foram conduzidos ao
CISC de pontes e Lacerda e o veículo
entregue aos proprietários.
Foto: PM/MT

Ladrões foram encaminhados a central de flagrantres da PJC
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CARGA DE XIBABA

Droga vinha de Mato Grosso do Sul para ser distribuída na região metropolitana de Cuiabá e foi interceptada em ação integrada na Rodovia da BR 364

Traficantes são presos com
mais de 6 arrobas de maconha

PJC-MT c/ Redação

Foto: PJC/MT

U

m carregamento de
mais de 100 quilos de
maconha foi
apreendido em ação da
Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes
(DRE), da Polícia Judiciária
Civil, e Polícia Rodoviária
Federal (PRF), na madrugada
de ontem, (29).
Quatro homens foram
presos e dois veículos
apreendidos, sendo um desses
carros produto de furto. Os
suspeitos, Ricardo Junior
Costa, conhecido como
“Kenken”, Josué do Carmo
Ferreira, Danilo Fernando
Baldini e Leandro José
Barbosa dos Santos, foram
autuados em flagrante pelos
crimes de tráfico de drogas,
associação criminosa e
receptação.
A droga vinha do
Estado de Mato Grosso do Sul
para ser distribuída na região
metropolitana de Cuiabá. O
carregamento foi interceptado
pelos policiais, em ação
integrada na Rodovia da BR
364.
A apuração começou
com denúncia sobre uma

possível carga de droga, que
era transportada por dois
veículos e um caminhão baú.
Segundo as informações, a
droga era trazida do estado
vizinho, Mato Grosso do Sul,
com destino a Cuiabá.
“Policiais da DRE
saíram de Cuiabá sentido
Rodovia BR 364, onde
passaram a vistoriar e observar
Postos de Combustíveis e
outros pontos possíveis para
localização dos veículos
mencionados”, disse o
delegado titular da DRE, Vitor
Hugo Bruzulato Teixeira.
Conforme o delegado,
quase chegando do município
de Rondonópolis foi possível
encontrar dois veículos Fiat,
sendo uma Strada e um Pálio,
com as características
suspeitas. O Pálio seguia com
três homens e o veículo Strada
outros dois ocupantes. O Pálio
era dirigido por Danilo e tinha
como passageiro Josué. O
terceiro ocupante do carro
conseguiu fugir.
O automóvel Strada era
conduzido por Leandro e como
passageiro estava Ricardo. No
interior do veículo, no banco

Bandidos foram presos e autuados no plantão de flagrantes

traseiro estavam 100 tabletes
de maconha. Em checagem foi
percebido sinais de
adulteração do número do
chassi, tratando-se de um
veículo Strada furtado em
novembro de 2018 em Cuiabá.
Os quatro suspeitos e os
veículos foram conduzidos à
DRE, interrogados e autuados
em flagrante pelos crimes de

tráfico de drogas, associação
criminosa e receptação.
Conforme o delegado da DRE,
Vitor Hugo Bruzulato, o alvo
principal da ação é um
caminhão Baú, que
acompanhava os dois veículos,
objetos principal, porém não
foi localizado.
“As diligências
continuam para apurar e

localizar o foragido, bem como
aprofundar as investigações,
para que possamos identificar
e prender outras pessoas que
possivelmente estão
envolvidas no suporte e
esclarecer completamente da
onde saiu essa droga e para
onde seria distribuída na
capital”, finalizou Vitor Hugo
Bruzulato.
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Governador pontuou que a união de esforços entre os diversos atores que compõem o sistema de Justiça é fundamental para melhorar índices de segurança pública

Poderes discutem alternativas
para o Sistema Penitenciário
Sesp/Secom-MT c/ Redação

Foto: Raquel Teixeira

de segurança pública. O presidente
do Tribunal de Justiça,
desembargador Carlos Alberto
Rocha, destacou a importância de
reunir representantes de todos os
poderes para encontrar soluções para
proporcionar melhores condições
para quem se encontra na situação de
aprisionamento.
Presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Eduardo
Botelho, afirmou que o parlamento
dará respaldo às iniciativas do
Judiciário mato-grossense e, com
isso, empenhar para discutir e
aprovar leis que venham ao encontro
da melhoria das condições de vida
dos reeducandos e da reinserção
deles na sociedade.
Supervisor do Grupo de
Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Penitenciário no Tribunal de
Justiça, o desembargador Orlando
Perri enfatizou a necessidade de
investimentos na estrutura das
unidades prisionais, aumentando
vagas, mas também em trabalho para
os custodiados.
O supervisor do GMF citou
alguns exemplos de comarcas no
interior do estado em que houve a
destinação de recursos de penas
pecuniárias para reformas de
unidades prisionais. A cadeia de
Mirassol D'Oeste que abriga 150
presos, onde foram construídas

A ampliação de vagas em unidades penais foi um dos pontos debatidos

O

governador Mauro Mendes
coordenou, na quinta-feira
(28), uma reunião com
membros do Poder Judiciário,
Secretaria de Segurança Pública e
parlamentares estaduais para debater
alternativas de melhorias no Sistema
Penitenciário.
Entre os pontos debatidos
estão a ampliação de vagas em
unidades penais, destinação de
recursos provenientes de multa

pecuniária de colaboração premiada
para investimentos no Sistema
Penitenciário e sensibilização junto
a empresas privadas, que tem
contratos com o Estado, para
cumprimento da lei que prevê a
contratação de até 5% do quadro de
pessoal de reeducandos ou egressos.
Mendes pontuou que a união
de esforços entre os diversos atores
que compõem o sistema de Justiça é
fundamental para melhorar índices

novas celas ampliando 60 vagas.
A obra foi coordenada pelo
diretor da unidade Lindomar Lira e
foi feita com mão de obra dos
reeducandos e contou com apoio do
Conselho da Comunidade. Além dos
trabalhos internos que os presos
realizam na unidade, há um grupo de
22 que trabalha contratado pela
prefeitura da cidade.
O secretário adjunto de
Administração Penitenciária,
Emanoel Flores, informou que a
nova penitenciária de Várzea
Grande entrará em atividade já com

duas frentes de trabalho, conforme
definido pelo governador Mauro
Mendes durante visita à obra.
“Teremos pela primeira vez
uma unidade que começará a
funcionar já fornecendo
oportunidade de trabalho para os
reeducandos”, destacou o secretário,
acrescentando que o Governo vai
procurar parcerias com a iniciativa
privada para construir um viveiro de
mudas e uma fábrica de artefatos de
concreto numa área destinada pelo
Estado ao lado da penitenciária.

PAUTA DO STF

Ação questiona alteração na
RGA dos servidores de MT
STF c/ Redação

F

oi distribuída à ministra Rosa
Weber a Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI)
6100, na qual a Confederação dos
Servidores Públicos do Brasil (CSPB)
questiona alteração inserida na lei do
Estado de Mato Grosso que estabelece a
política de revisão geral de remuneração
dos servidores públicos do Executivo
estadual. A norma, entre outros pontos,
vincula a recomposição salarial ao
crescimento da Receita Ordinária
Líquida do Tesouro estadual no período
apurado.
O objeto da ADI é a Lei
estadual 10.819/2019, que alterou a Lei
8.278/2004, a qual estabelece a polícia
de revisão anual dos servidores
públicos. Para a entidade, a nova lei
criou artifícios que descaracterizam a
natureza jurídica da revisão geral anual
ao confundir crescimento da receita do
estado com a inflação “que corrói
anualmente o poder de compra dos
subsídios dos servidores públicos”.
Para a CSPB, a norma cria
condição que a Constituição Federal não
estabeleceu, resultando em prejuízo do
direito dos servidores públicos. A
fórmula de apuração criada pela lei,
segundo a entidade, revelando-se uma
“verdadeira cilada” aos servidores

públicos estaduais e aos cofres
estaduais, pois o Estado de Mato Grosso
pode empenhar despesas com a
finalidade de, na apuração e aplicação
da fórmula, ter mais despesas que
receitas e assim não assegurar o
pagamento da revisão geral anual.
Defende ainda que a norma, ao
criar uma fórmula para o conceito de
receita corrente líquida diferente
daquela prevista na legislação federal
(Lei Complementar 101/2000 – Lei de
Responsabilidade Fiscal) e na
Constituição da República, excedeu o
espaço da atribuição legislativa residual,
inviabilizando a própria revisão geral.
A relatora da ADI, ministra
Rosa Weber, adotou o rito abreviado do
artigo 12 da Lei 9.868/1999 (Lei das
ADIs), que autoriza o julgamento da
ação pelo Plenário do STF diretamente
no mérito, sem prévia análise do pedido
de liminar. A ministra requisitou
informações ao governador do estado e à
Assembleia Legislativa de Mato
Grosso, a serem prestadas no prazo de
dez dias. Depois disso, determinou que
os autos sejam remetidos,
sucessivamente, à Advocacia-Geral da
União (AGU) e à Procuradoria-Geral da
República (PGR), para que se
manifestem no prazo de cinco dias.
Foto: Arquivo

Ministra Rosa Weber do STF vai cuidar da ADI

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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EMBALADO

Dourado de Cuia repetiu passeio em campo com nova e sonora goleada no Dom Bosco (9 gols em 2 jogos) e passa pra semifinal do estadual diante do Luverdense

Cuiabá despacha o Azulão
com nova goleada na Arena
O

S.N c/ Redação

Foto: Assessoria CEC

Cuiabá voltou a
vencer o Dom Bosco,
esta noite, na Arena,
avançou para as semifinais do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello e vai
enfrentar o Luverdense na
briga por vaga na final.
O Dourado entrou em
campo com grande vantagem
por ter goleado, no primeiro
confronto, por 5 a 0. Ciente da
missão quase que impossível, o
Dom Bosco buscou forças para
reagir mas parou no eficiente
sistema de marcação nas
poucas jogadas criadas na

primeira etapa. Valdeir, aos 27
minutos do primeiro tempo,
abriu o placar para o Cuiabá: 1
a 0. Mal a defesa estava se
recompondo e levou o
segundo, aos 31 minutos.
Novamente Valdeir chegou na
grade área com facilidade e fez
2 a 0, placar do primeiro
tempo.
Mal o segundo
começou e o Cuiabá fez o
terceiro. Mateus Pato, aos 3
minutos, ampliou a vantagem.
Com alguns reservas em
campo, o Dourado continuou
mandando na partida e o quarto

gol saiu aos 39 minutos. Toty
fez o dele na nova goleada.
Na semifinal, o
primeiro jogo entre
Luverdense e Cuiabá será
domingo, às 15hs, em Lucas do
Rio Verde e o segundo clássico
será no sábado que vem, na
capital. A primeira partida
entre cuiabanos e luverdenses
será no domingo, às 15h, no
estádio Passo das Emas, em
Lucas. A volta será no sábado
(6), na Arena Pantanal, em
Cuiabá.
Na mesma noite, o
União Esporte Clube empatou,

DIFUSORA DE FUTEBOL

Copa prossegue domingo
com 3 jogos no Geraldão
Assessoria

A

segunda rodada da 8ª
edição da Copa
Difusora de Futebol
2019, será disputada amanhã,
(31),com a realização de 3
(três), jogos no estádio
Geraldão, no período
matutino.
A competição, teve a
sua rodada inaugural, no

sábado (23), com os seguintes
resultados, de acordo com
informações da coordenação
geral do evento.
No Sub 11/2008: CTN 6
x 1 Furacão de Quatro Marcos;
Sub 10/2009: Colégio
Salesiano 1 x 2 Furacão de
Quatro Marcos e Sub 12/2007;
CTN 4 x 0 Furacão de Quatro
Foto: Reprodução

Amadorzão tem coordenação técnica do radialista Luiz Garcia
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Marcos. Nessa rodada, foram
marcados 14 gols.
"Começamos com o pé
direito, a competição este ano.
Além da quantidade de gols
marcados, ainda tivemos um
bom público no Geraldão,
principalmente os pais que
foram prestigiar os seus filhos.
Se tudo ocorrer dentro do
planejado, vamos ter uma
grande copa, assim como nas
edições anteriores", finalizou o
desportista Manga Rosa,
idealizador da Copa Difusora.
Jogos da rodada, do dia
31/03/19 - 8h00 - Sub 12/2007:
Iate Clube Cáceres x Verde
Oliva - 9h00 - Sub 11/2008;
Verde Oliva x CTN e às
10h00 - Sub 15/2004; CTN x
Verde Oliva.
A Copa Difusora, conta
com o apoio da Secretaria
Municipal de Ação Social, e do
Coordenador de Esportes,
Marcos Antônio do
Nascimento, e ainda dos
responsáveis pelas escolinhas
participantes.

Embalado o Cuiabá soma 9 gols em 2 jogos e pega o Luverdense

em 1 a 1, com o Araguaia, em
partida de volta válida pela
segunda fase do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello, disputada no
estádio Luthero Lopes, em
Rondonópolis. Deco fez para
os mandantes. Wesley Mel
marcou o gol de empate.
Com a vitória por 3 a 0,

obtida no último domingo (24),
o Colorado assegurou uma
vaga na semifinal da
competição e irá enfrentar o
Operário-VG.
O primeiro confronto
será no Luthero Lopes, na
próxima terça-feira (2) e o jogo
de volta será na Arena
Pantanal.
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*****************
Brindando data nova neste
domingo o companheiro rotariano
Lucio Lindote que celebra esse dia
envolto ao carinho dos familiares e
amigos. Que a paz, a saúde e a
felicidade sejam constantes nesse
novo ano de vida. Feliz
Aniversário!!!

By Rosane Michels

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

Esotérico
Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças positivas em
assuntos e questões que
envolvem o aumento de sua renda. Se
estiver envolvido em um projeto ou
contrato, o dia traz boas notícias.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de boas negociações e
acordos que podem envolver
uma parceria financeira e trazer mudanças
positivas em sua vida material e financeira.
O momento é ótimo para novos
investimentos.

Marte nos últimos graus de
seu signo, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de definições
relacionadas à uma nova fase
de vida que começa a se desenhar dentro e
fora de você. Este foi um mês de
assertividade e de coragem para resolver
problemas e preparar um novo caminho de
vida.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento positivo e
m u d a n ç a s
n o s
relacionamentos, que passam a ser vistos
com mais responsabilidade. O momento é
ótimo para firmar um namoro ou uma
parceria comercial.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e de
preparo para um novo ciclo de
vida que começa amanhã. Se puder,
descanse, pois você vai entrar em um
looping de energias dinâmicas. Relaxe e
medite.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas e
boas novidades em projetos de trabalho.
O momento é ótimo para começar ou
apresentar um novo projeto ou buscar
um novo emprego. Dia ótimo para
cuidar da saúde.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de decisões definitivas
relacionadas a um projeto em
equipe. Uma equipe de trabalho pode ser
definida. O momento pode estar
relacionado à conclusão de uma negociação
com uma grande empresa.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
nos relacionamentos afetivos, que
podem envolver um romance e/ou filhos.
O momento pode estar relacionado com
a decisão de tornar mais sério um
relacionamento amoroso.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de definições
relacionadas a projetos
profissionais e planos de negócios. Um
projeto ou uma promoção podem ser
aprovados, depois de uma série de
obstáculos ultrapassados.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento e
mudanças positivas em sua
vida doméstica e familiar. O dia é ótimo
para finalizar uma reforma ou uma
negociação envolvendo a compra ou venda
de um imóvel.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
em projetos de médio prazo,
que podem envolver viagens, publicações
e até mesmo uma mudança em sua maneira
de ver e lidar com a vida. Ótimo momento
para viver a espiritualidade.

Marte nos últimos graus de
Touro, recebe um ótimo
aspecto da Lua e Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento positivo
na vida social e aproximação
de amigos íntimos. O momento pode estar
relacionado com a finalização de um curso
ou de um acordo envolvendo um novo
contrato.

*****************
Fluidos positivos a Márcia Elizabeth
Sedlacek, que continua em tratamento
de saúde. Rogamos ao Criador pela
sua recuperação e sucesso total a cada
fase do tratamento. Grande abraço. Na
foto com o maridão Antônio Vicente.

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

Presença marcante em nossa High
Society a servidora pública Vanderly
Muniz que completou 20 anos de
serviços prestado a Prefeitura de
Cáceres, sempre pautado no
compromisso desenvolvendo suas
funções com responsabilidade e
dedicação. São profissionais como você
que fazem a diferença. Parabéns!

Desembarcou na cidade maravilhosa a nossa amiga Suzy
Kristina dos Santos curtindo merecido descanso ao lado de
familiares e amigos. Que esses dias no Rio de Janeiro sirvam
para recarregar as energias. Desejamos uma excelente estada
nessa terra maravilhosa. Bom descanso.

