57
Anos!
ANO 57 - Nº 10.453
CÁCERES-MT, SEXTA-FEIRA 08 DE MARÇO DE 2019

LEITURA
Os livros estarão disponíveis às quintas-feiras para todas as pessoas da comunidade do IFMT

IFMT Cáceres lança o
projeto Clube do Livro
Foto: Reprodução

Com o objetivo de estimular o hábito e o gosto pela leitura,
docentes da área de linguagem do Instituto Federal de Mato Grosso,
IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário Baldo criaram o Clube do
Livro. Aberto inicialmente à participação de toda a comunidade
interna e com perspectiva futura de ações extensionistas, o projeto
disponibiliza no saguão do prédio central do campus obras de
diversos tipos, gêneros e estilos. Página 04

PREVIDÊNCIA

Deputado Dr. Leonardo abre mão de
aposentadoria especial e critica benefício
Foto: Reprodução

A ideia é despertar o interesse pela leitura

SOLIDARIEDADE

Bazar beneficente em prol do Lar
Servas de Maria acontece no dia 17
Foto:Divulgação

Empresários, voluntários e a
comunidade cacerense está
mobilizada para a realização do 1º
Bazar Fashion Beneficente em prol
do Lar Servas de Maria,que acontece
no dia 17 de março, no Rotary Club de
Cáceres.

Deputado Federal Dr. Leonardo (Solidariedade)

O deputado federal Dr. Leonardo (Solidariedade) protocolou
nesta quarta-feira (06) ofício na Câmara Federal informando que
abriu mão do Plano de Seguridade Social dos Congressistas (PSSC),
um regime especial para aposentadoria dos atuais e de integrantes do
Congresso Nacional. Página 06
LIMINAR

Foto: Reprodução

Aplicativo de transporte
POP69 ganha na justiça
direito de operar em
Cáceres

Bazar beneficente

Página 03
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SUSTENTABILIDADE

Professores pesquisadores visitam o
Projeto Casa de Cupim em Cáceres
Foto: Divulgação

Grupo de professores
pesquisadores ligados à UNIAYA –
Centro de Expansão da Consciência e
Autopesquisa, estiveram visitando nesta
quarta-feira, 06, o Núcleo Experimental
de Permacultura e Bioconstrução do
Pantanal – NEPBIO, localizado no Bairro
Joaquim Murtinho em Cáceres.

VIOLÊNCIA
Foto: Reprodução

Jovem é morto com
golpe de foice logo após
tentar pegar bola de
vôlei
Página 04

Professores em visita a Casa de Cupim
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A história por trás do Vice
A base principal do filme,
Vice, não está na trajetória política de
um vice-presidente dos EUA, Dick
Chaney. O filme conta, ao redor do
vice, um momento histórico e trás
montes de denuncias sobre a atuação
do partido Republicano nos EUA
desde a renúncia de Richard Nixon
(1974).
Os EUA vinham da derrota no
Vietnã, do caso Nixon e a crise do
petróleo. O filme mostra como
milionários do país criaram meios e
doaram fortunas para ganhar a
opinião pública para o lado mais
conservador ou fazer a América
grande outra vez (mesma fala do
Trump agora). Aparecem ali rádios e
televisões mais conservadoras, como
a Fox. Elegeram Ronald Reagan,
George Bush pai e também o filho.
Um momento de quase domínio
Republicano.
O partido encontrou, através
da chamada Autoridade Executiva,
bolada por Antonin Scalia, uma
maneira que dava poder quase
absoluto ao Executivo. O filme
insinua que Scalia, indicado pelo
partido para a Suprema Corte, foi o
voto decisivo naquela confusa
eleição na Flórida que elegeu Bush
filho. Os Republicanos no governo

PROJETO SAÚDE
A Secretaria Municipal de Saúde, visando
acompanhar e melhorar a qualidade de vida
dos servidores da saúde, lançou o projeto
'Cuidando de Quem Cuida' com a realização de
ações voltada para o atendimento individual e
coletivo, objetivando a proteção, manutenção
e prevenção da saúde com ações da atenção
preventiva primária. O projeto lançado no fim
de fevereiro, terá duração de 12 meses com
acompanhamento de Aferição de Pressão
Arterial, Peso, Altura e cálculo do Índice de
M a s s a C o r p o r a l , Te s t e G l i c ê m i c o ,
Circunferência Abdominal, Orientação
Postural, Consulta Médica e Avaliação
Nutricional de todos os colaboradores. As
atividades serão realizadas uma vez ao mês na
Secretaria de Saúde,
em horário de
expediente.
ESTÁGIO MPF
O Ministério Público Federal abriu Processo
Seletivo para novos estagiários. O processo
seletivo destina-se à formação de cadastro de
reserva de estagiários de nível médio e
superior para atendimento das demandas da
Procuradoria da República em Mato Grosso e
das Procuradorias nos Municípios de Cáceres
e Sinop. As inscrições acontecem até às 19
horas do dia 27 do corrente mês. Os
interessados devem fazer a pré-inscrição pelo
site http://www.mpf.mp.br/mt. Podem
participar do Processo Seletivo estudantes
matriculados nas faculdades conveniadas ao
MPF de acordo com o Edital. Em Cáceres
serão selecionados estudantes do curso de
Direito. A seleção se dará com aplicação de
provas escritas, objetiva e subjetiva, para os
cursos de Nível Superior, e prova escrita
objetiva, para o curso de Nível Médio, de
caráter eliminatório e classificatório, que
avaliarão conhecimentos específicos de cada
área.
IPTU 2019
Termina nesta segunda-feira, 11, o prazo para
o pagamento do IPTU a vista com desconto de
30%. Após esse prazo a campanha vai
continuar oferecendo desconto para quitação à
vista, porém menor, 20%, e somente até o dia
11 de abril, último prazo para descontos. Para
quem preferir parcelar o pagamento do
imposto tem a opção de até 10 meses.
NO PÁREO
Deu no Jornal Folha de São Paulo, que o exgovernador Pedro Taques manifestou intenção
em disputar uma vaga para o Senado, caso a
senadora eleita Selma Rosane, seja realmente
cassada pela Tribunal Regional Eleitoral, uma
vez que foi denunciada pelo Ministério
Público Eleitoral por suspeita de abuso de
poder econômico e gatos ilícitos durante a
campanha. De acordo ainda com o jornal,
outro candidato que pretende disputar a vaga é
o ex-governador Carlos Fávaro, que ficou em
terceiro lugar na disputa pelo Senado. Por
enquanto ficamos no aguardo dos novos
capítulos, se o TRE promover novas eleições.
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Foi aberta oficialmente nesta quarta-feira, 06,
pela Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB), a Campanha da Fraternidade
2019 com o tema “Fraternidade e Políticas
Públicas” e o lema “Serás libertado pelo
direito e pela justiça” (Is 1,27). O lançamento
aconteceu na sede provisória da entidade em
Brasília (DF). Nesta Campanha, a Igreja
Católica buscará chamar a atenção dos cristãos
para o tema das políticas públicas, ações e
programas desenvolvidos pelo Estado para
garantir e colocar em prática direitos que são
previstos na Constituição Federal e em outras
leis. Além disso, a Igreja no Brasil pretende
estimular a participação dos cristãos em
políticas públicas, à luz da Palavra de Deus e
da Doutrina Social da Igreja para fortalecer a
cidadania e o bem comum, sinais da
fraternidade.

abaixaram impostos para os
mais ricos que trouxe consequências
nas contas públicas futuras.
O mais sugestivo é como
fizeram para manipular e ganhar o
homem comum para essa e outras
ideias. Impressiona como mentiram e
manipularam a população do país
para a invasão do Iraque. Colin
Powel, Secretário de Defesa, foi
forçado a fazer a declaração de que o
Iraque tinha armas de destruição em
massa. Arrependeu-se, até se
demitiu.
Empresas norte-americanas
de petróleo, principalmente a
Halliburton, que Chaney dirigiu,
ganhou montanhas de dinheiro com a
invasão. O filme denuncia até as
mentiras anteriores contadas para
bombardear o Camboja na guerra do
Vietnã. O detalhe mais importante do
filme é mostrar como manipularam a
opinião pública.
Depois dos ataques às torres
gêmeas, além de invadir o Iraque, os
Republicanos criaram leis novas,
como aquela de que podiam fazer
torturas “fora do país”. Foram para
Guantánamo, em Cuba, e fizeram o
diabo com os árabes presos. Tudo
“legalmente”.
As invasões ao Iraque e

Afeganistão trazem
consequências enormes para os EUA
e o mundo. Ajudou a criar o Estado
islâmico (Isis no filme). Os EUA
gastaram bilhões de dólares e muitas
vidas para tirá-los da Síria e Iraque.
Aceita-se até a tese de que o
ataque na torre em Nova York, em
2001, foi planejado por radicais
árabes para fazer com que os EUA
reagissem contra o Iraque,
derrubassem Sadam Hussein e que
abriria espaço para surgir, como
surgiu, o Estado Islâmico (2003).
O filme, pondo dedo na ferida
de tantos casos da política do país,
como sempre faz Hollywood, ganhou
prêmio somente de maquiagem.
L e m b r a m d e Av a t a r ? O s
imperialistas explorando um povo
distante? Perdeu Oscar de melhor
filme para o insosso, mas
politicamente correto, Guerra ao
Terror.
A intenção maior do filme não
é a trajetória de Dick Chaney, mas
destrinchar momento especial da
história dos EUA. E que termina,
naquela fala final de Chaney,
transferindo para o próprio povo a
culpa por tudo que aconteceu.
ALFREDO DA MOTA MENEZES
é analista político.

Os dois extremos da vida
Durante a nossa existência,
desfrutamos de diferentes
experiências sempre entre os dois
extremos da existência, ora de
intensos questionamentos e
descobertas, ora de significativa
maturidade e calmaria, em
consonância com a fase em que
vivenciamos.
Quando jovens, pensamos em
aproveitar a vida ao máximo,
sorvendo cada minuto como se fosse
o último. Ao passo que na fase
madura quase sempre nos assusta, e
com o adiantado do tempo decorrido
e enfrentamos dificuldades para
entender e assimilar o final de ciclo
que paulatinamente se aproxima.
Quando as pessoas
envelhecem, se tornam introspectivas
e se voltam para o passado, tentando
de alguma forma reativar e usufruir
toda beleza e alegria “experenciada”
no tempo passado, buscando
desenvolver recursos internos para
enfrentar o futuro, que traz em si a
incerteza e a verdade existencial que
limita e delimita as novas etapas
futuras.
Os idosos geralmente

projetam o futuro bem como
suas realizações na perspectiva
familiar que o cercam: na pessoa dos
filhos, netos, bisnetos, buscando
identificar e alcançar seus objetivos,
realizações e satisfações nos projetos
de vida traçados pelos entes
familiares próximos.
Por outro lado, para os jovens
a morte é um tema remoto e muito
distante, e está mais preocupado em
viver seu momento intensivo de vida.
A existência para eles é infinita e traz
latente em seu bojo a alegria e a
vitalidade existencial, própria desta
fase, rica em determinação, coragem
e intensa em expectativa de
realizações.
Para os idosos, a sensação é
que a caminhada pode ser
interrompida a qualquer tempo em
f u n ção d o ex ten s o p er cu r s o
decorrido. Assim, frente ao tempo
limitado que se apresenta, passam a
olhar em direção à janela do passado,
revendo fatos importantes e se
alimentando de experiências que
geralmente os motivam e conferem
mais sentido ao seu caminhar. Quase
sempre vivem de retrospectivas,

EXPEDIENTE

fixos às experiências que
deram mais sentido a sua vida,
tentando dessa forma driblar os
desafios impostos pela idade e que se
ampliam dia após dia.
Apesar de a morte constituir
um fato natural, certo, inevitável,
comum e indistinto a todos, ninguém
se prepara para recebê-la. O medo do
desconhecido e da derradeira viagem
desencadeia as sensações de
inseguranças e apegos que
prejudicam a caminhada espiritual
das pessoas.
A p e s a r
d o s
“reencarnacionistas” defenderem a
tese que a vida não acaba com a morte
e que esta é a libertação do corpo
material e que a vida prossegue em
outro plano, comumente se observa
que, na realidade, ninguém esta
preparado para dar esse passo e
poucos têm o aceitamento natural
para o retorno definitivo à pátria
espiritual.
WILSON CARLOS FUÁH é
economista e especialista em
Recursos Humanos e Relações
Sociais e Políticas.
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SOLIDARIEDADE

Toda a renda do Bazar será revertida ao Lar Servas de Maria para manutenção dos serviços da instituição que abriga cerca de 37 idosos

Bazar beneficente em prol do Lar
Servas de Maria acontece no dia 17
Da Redação

Foto: Divulgação

E

mpresários, voluntários e a
comunidade cacerense está
mobilizada para a realização
do 1º Bazar Fashion Beneficente em
prol do Lar Servas de Maria,que
acontece no dia 17 de março, no
Rotary Club de Cáceres.
A campanha de arrecadação
de roupas, acessórios e calçados,
iniciou na segunda-feira, 04, e já está
a todo vapor com a participação da
comunidade que abraçou a causa.
Toda a renda do Bazar será
revertida ao Lar Servas de Maria
para manutenção dos serviços da
instituição que abriga cerca de 37
idosos.
Várias empresas na cidade
são pontos de coleta, a exemplo
TodaChik Espaço, Alessandra
Gonçalves (MakeUp e Hair),Farma
e Farma, DZ Bolsas E Cia,
Bambole, Foco Mídia
Comunicação, Charlote Boutique,
Vanessa Maggio, Impactos, Puro

Publicidades, Mundo dos
Bordados,Sorvetes Branca de
Neve, Espaço Simone Barbosa,
Fapan, Escandaloo, DJ Sandro,
Ve r a O l i v e i r a , I n f i n i t y
Store,AtelieMial, Esmalteria

LIMINAR

Aplicativo de transporte POP69 ganha
na justiça direito de operar em Cáceres
Da Redação

Empresários e voluntários realizam Bazar

Luxo, Mariana Sampaio (Makeup),
Claudia Lyrio, Boutique dos
Balões, Q Bunita Boutique, Maria

Nita Store, Clau Presentes e
Variedades, Closet Boutique, Aline
Lima (Ser e Saber), Nadsley, Paulo

SUSTENTABILIDADE

Professores pesquisadores visitam o
Projeto Casa de Cupim em Cáceres
Da Redação

G

rupo de professores
pesquisadores ligados à
UNIAYA – Centro de
Expansão da Consciência e
Autopesquisa, estiveram visitando
nesta quarta-feira, 06, o Núcleo
Experimental de Permacultura e
Bioconstrução do Pantanal –
NEPBIO, localizado no Bairro
Joaquim Murtinho em Cáceres.
O grupo formado pelos
professores Hélio Santana, Leocir
Sfógia, Daniel de Moraes, Diego
Rocha e o companheiro e Jornalista,
T. J. Gregory (Gaúcho), visitaram o
núcleo com o intuito de buscar
inspiração, referências e
aprendizados para replicar os
conhecimentos da Permacultura e da
Bioconstrução em sítio de
experimentação sustentável e
habitação ecológica, localizado em
comunidade rural de Cáceres.
O grupo foi recebido pelos
mentores e idealizadores do projeto
Casa de Cupim, Sandro da Silva de
Paula, Diego Miguel, Josiane de
Paula e Sueli Aparecida.
Para o grupo de professores,

Scarlath, Jalex Boutiquee, Tatiane
Nascimento (Makeup), Libna
Lindote, Yoface, Elegância, Viva
Melhor, Oftalmoclin, PlacArt e
Brasil Química.

durante o encontro foi
compartilhado aprendizados, trocas
de saberes e experiências. "Foi
realmente inspirador, ouvir as
explicações de cada detalhe da
construção, bem como as técnicas e a
prática, foi admissível perceber e
sentir, que é possível sim, viver mais
em harmonia com a Natureza,
plantar e colher o próprio alimento e
fazer uso consciente de cada item
dentro de uma casa e entorno"
afirmou Hélio.
Para o grupo, foi gratificante
a oportunidade de conhecer um
trabalho tão nobre e inspirador, tudo
acontecendo dentro da cidade, algo
que, constitui a base de uma vida
saudável e sustentável, buscando
equilibrar o trabalho, a subsistência e
a tranquilidade da Consciência.
Os professores ressaltaram
que o projeto Casa de Cupim, serve
de inspiração e exemplo para todos,
nesse momento tão importante da
história da Terra, onde devemos
reaprender a cultivar novos hábitos e
Consciência de integridade e
harmonia com a Mãe Natureza.
Foto: Divulgação

(Colaborou Hélio Santana)
Sobre a Casa de Cupim - A casa,
possui dois quartos, sala, banheiro,
cozinha e sala de jantar. O
aprendizado da permacultura, que
não está limitada apenas ao design
sustentável, mas sobretudo, à
engenharia ecológica, começou há
10 anos, quando a família conheceu
um grupo de argentinos e franceses.
Desde então, se apaixonaram por
este modelo ecológico e já
construíram algumas casas através
dele. Na construção da casa foram
utilizados mais de 14 técnicas. As
vantagens deste tipo de construção
são inúmeras.
Além do custo baixíssimo,
já que praticamente todos os
materiais são recicláveis, ela ajuda a
construir um mundo melhor, com
princípios ecológicos que deixarão
um legado importantíssimo na
sociedade, beneficia a agricultura
local, une a comunidade e, abraça a
educação e a economia circular.
Todos os ensinamentos que vêm
sendo adquiridos há uma década são
passados para a comunidade local,
através de cursos e palestras.

O impasse que envolve a instalação
da empresa de aplicativo POP69 em
Cáceres, que foi alvo de audiência
pública, ganha na justiça liminar
dando o direito de operação na
cidade.
Os proprietários do
aplicativo, assessorados pelo
Escritório Dos Santos, Marques &
Gouvea Advogada Associadas,
impetraram Mandado de Segurança
e tiveram deferido o pedido de
liminar assegurando ao POP 69 o
livre exercício da atividade de
transporte de passageiros por meio
da plataforma urbana POP 69aplicativo de mobilidade urbana e
determinou que as autoridades
coatoras, assim como todos os
órgãos e agentes, abstenham de
praticar quaisquer atos que
restrinjam ou impossibilitem de
exercer livremente seu trabalho.
A Decisão
a) RECEBER a inicial, já que
preenche os requisitos do art. 6.° da
Lei 12.016/2009, art. 319 e não
incide nas hipóteses do art. 330,
estes últimos do CPC/2015;
b) Processo gratuito, por força do art.
10, XXII CE;
c) DEFERIR a liminar pleiteada para
determinar que os impetrados,
pessoalmente e por meio de seus
órgãos e servidores, abstenham-se
de praticar quaisquer atos que
restrinjam ou impossibilitem o

impetrante de exercer livremente
sua atividade profissional de
transporte privado individual de
passageiros, enquanto motoristas
credenciados ao aplicativo POP69,
sobretudo no que tange à aplicação
de penalidades, apreensão do
veículo e retenção Carteira de
Habilitação;
d) O descumprimento do item “c”
acarretará multa diária e pessoal do
Prefeito Municipal e da Secretaria
Municipal de Fazenda de R$ 500,00
(quinhentos reais), bem como a
configuração do crime de
desobediência, nos termos do art.
330 do Código Penal;
e) Notifique-se a autoridade
apontada como coatora para que
preste as informações que entender
necessárias no prazo de 10 (dez)
dias, nos termos do art. 7.º, inciso I
da Lei n.º 12.016/2009;
f) Ciência do feito ao órgão de
representação judicial da pessoa
jurídica interessada, enviando-lhe
cópia da inicial sem documentos,
para que, querendo, ingresse no
feito;
g) Com ou sem informações, colhase o parecer ministerial, nos termos
do artigo 12 da Lei n.º 12.016/2009;
h) Processo gratuito, por força do art.
10, XXII CE;
i) Intimem-se as partes. Ciência ao
Ministério Público;
j) Cumpra-se. Às providências.
Foto: Reprodução

Advogadas conseguem na justiça liminar em favor do POP69

Casa construída praticamente com materiais recicláveis
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O clube do livro será também cenário para a difusão de textos autorais

IFMT Cáceres lança o
projeto Clube do Livro
Assessoria/Edna Pedro
Foto: Reprodução

Projeto disponibiliza obras de diversos tipos, gêneros e estilos

C

om o objetivo de estimular o
hábito e o gosto pela leitura,
docentes da área de linguagem
do Instituto Federal de Mato Grosso,
IFMT Campus Cáceres – Prof. Olegário
Baldo criaram o Clube do Livro. Aberto
inicialmente à participação de toda a
comunidade interna e com perspectiva
futura de ações extensionistas, o projeto
disponibiliza no saguão do prédio
central do campus obras de diversos
tipos, gêneros e estilos. O acervo
adquirido em campanha de doação entre
docentes, discentes e colaboradores
externos, além de clássicos literários,
com obras de ficção, romance, comédia,
dispõe de informativos e outros livros de
diversas áreas do conhecimento.
"Os livros estarão disponíveis
aqui no pátio às quintas-feiras para todas
as pessoas da comunidade do IFMT.
Daqui renderão muitas leituras, muitos
debates, muitas discussões e
principalmente o prazer por ler”, afirma

a professora Maribel Chagas de
Ávila uma das idealizadoras do projeto,
organizado em conjunto com as
professoras Claudinéia de Assis
Maldonado Pinho, Denise Dalmas
Rodrigues e Inêz Aparecida Deliberaes
Montecchi e os professores João Vanes
da Silva Tobias, Luciano Paulo da Silva
e Marcos Aparecido Pereira.
Além do convite cotidiano à
leitura, a ação promove autonomia,
liberdade e autogestão no processo de
empréstimo e devolução das obras com
o registro em caderno de anotação feito
por cada leitora ou leitor.
No decorrer do projeto serão
realizados espaços de socialização das
impressões da leitura anotadas pelos
participantes em mural no campus e em
encontros presenciais. O clube do livro
será também cenário para a difusão de
textos autorais.
"A ideia é despertar o interesse
pela leitura, a vontade de ler. Queremos

também que, até o final do ano
e na sequência do projeto, a gente tenha
aqui a presença de muitos textos de
vocês", afirmou a professora Inêz
Montecchi, durante o lançamento do
clube na última semana.
Na ocasião, o saguão do
campus deu vida a cantinhos de leitura
com tapetes espalhados e jovens
desvelando as obras, silenciosamente na
leitura individual ou partilhando com
colegas indicações e descobertas. Nesse
espaço, além da exposição e
disponibilização de livros e revistas, os
docentes organizadores do projeto
declamaram poesias de autoria de
jovens alunas e alunos do campus. Entre
as produções foram socializadas as
poesias das alunas, Anabelly Matos com
o título "O romântico poeta que amava
amar", Débora Galeano com "Você
olhou o mundo lá fora?" e Gabi Pagung
com "A gente cansa sabe?", e dos alunos,
Carlos Correa com o título "Lendo..." e
Joaquim Passos com "Perdição III" e
“Passando”.
Para o aluno-poeta Joaquim
Passos, 15 anos, a poesia chega “de
modo mais fácil”. Ao referendar a
natureza viva, espontânea e subversiva
da poesia que nas palavras de Ferreira
Gullar “quando chega não respeita
nada”, Joaquim destaca também a
importância da leitura para melhorar a
forma da escrita. “Eu sempre tive ideias
do que escrever, mas não sabia muito
bem como, então comecei escrever
poesia porque, para mim, ela vem mais
fácil.
Esse ano eu queria ler muito
mais para poder escrever melhor",
afirma Joaquim parabenizando o projeto
do clube do livro como forma de
estimulo à leitura e às produções
textuais.

VIOLÊNCIA

Jovem é morto com golpe de foice
logo após tentar pegar bola de vôlei
VIP Cidade

Um rapaz foi assassinado no município
de Jauru com um golpe de foice no
pescoço por estar jogando vôlei na
frente da casa do assassino, que não
gostou da bola ter caído em seu quintal e
atacou os garotos que praticavam
esporte. A vítima, Wesley Thiago
Pereira Leite, 19, é do Espírito Santo e
estava em Mato Grosso visitando o avô.
O crime aconteceu no sábado (02), mas
só na terça-feira (05) Juracy Henrique da
Costa se entregou à polícia.
O assassino estava com
mandado de prisão decretado pela
justiça, mas havia fugido. Conforme a
polícia, Juracy ficou sabendo que seria
preso e, temendo represálias da
população, resolveu se entregar. Ele foi
indiciado por homicídio triplamente
qualificado (motivo fútil, com emprego
de meio cruel e recurso que
impossibilitou a defesa da vítima).
O promotor de Justiça de Jauru,
Marcelo Lucindo de Araújo, disse
aguardar a conclusão do inquérito
policial para oferecer denúncia contra

Juracy da Costa, por prática de
homicídio triplamente qualificado.
Segundo o promotor, o crime chocou a
população daquele município.
Conforme relatos de testemunhas, o
assassino quase decepou a cabeça do
rapaz com um golpe de foice, que ficou
presa no pescoço dele, e ainda teria dado
mais dois golpes.
"A mãe da vítima, que veio às
pressas do estado onde moravam, esteve
aqui para saber o que acontecerá com o
criminoso. Dissemos a ela que o juiz
decretou a prisão preventiva dele que
deve ficar detido até o julgamento -, que
acontece no máximo até junho. E, pela
crueldade do crime que praticou, deve
pegar uns 18 anos de prisão, pois
dificilmente será absolvido", avaliou o
promotor.
Os amigos de Wesley Thiago
estão inconformados e deixaram várias
mensagens no seu site de
relacionamento. Ele era músico e
integrava uma banda de forró, chamada
"Os Santanas".
Foto: Reprodução

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Prefeitura e Unemat apresentam
minuta de novo Plano Diretor

A vítima foi assassinada com golpe de foice no pescoço

Lygia Lima

A Universidade do Estado de Mato
(Unemat) está finalizando a construção
do Plano Diretor Participativo de
Desenvolvimento de Cáceres, que é
objeto de um convênio firmado entre a
instituição e a Prefeitura Municipal com
intermediação da Fundação de Apoio ao
Ensino Superior Público Estadual
(Faespe). No próximo dia 12 de março,
às 19h haverá uma audiência pública na
Câmara Municipal para a leitura da
minuta do projeto de lei que será
encaminhado pelo poder executivo para
votação.
O coordenador do projeto do
Plano Diretor, professor Dr. João Carlos
Sanches, da Unemat, explica que esse é
um momento fundamental para que a
população participe. “Apresentaremos o
resultado do trabalho que estamos
realizando ao longo de mais de um ano,
com pesquisas, audiências públicas,
oficinas em que a população pode ir
demonstrando o que espera da cidade
nos próximos 20 anos. Mas esse não é
um projeto de lei fechado, por isso
estamos fazendo essa audiência pública
para sanar dúvidas e ouvir sugestões que
possam melhorar o projeto e atender a
necessidade dos moradores e da cidade”,
afirma.
Para a secretaria de
Planejamento do município, Nelci
Eliete Longhi, a parceria com a Unemat
tem sido muito positiva no
desenvolvimento dos projetos e ações,
tanto que além desse convênio, o

município também firmou
neste ano outros em diferentes áreas. “O
nosso objetivo é deixar a cidade de
Cáceres preparada para o futuro, com
uma organização que comporte as
necessidades dos moradores, que
respeite nossas características culturais.
Esse novo plano diretor é um
aperfeiçoamento das leis que temos
visando essa melhoria e bem estar
coletivo e essa audiência pública é
importante porque poderemos ver o
resultado desse trabalho realizado por
pesquisadores e estudiosos de cada área.
Será o momento em que poderemos

sanar dúvidas, cobrar
explicações sobre algum ponto, por isso
é fundamental que toda a população
participe e dê sua opinião”, afirma.
Para o prefeito municipal
Francis Maris da Cruz a construção do
novo plano diretor, juntamente com
outras propostas que estão em
construção irão provocar boas
mudanças.
“Esse é um trabalho de
planejamento e é um desafio para o
gestor pensar no futuro, mas nós temos
esse compromisso com a cidade e com o
povo de Cáceres”, diz.

Secretaria de Planejamento, Nelci Eliete Longhi
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PEDIDO DE LIMINAR

O pedido foi protocolado no fim da tarde de quarta-feira (6 de março)

MP entra com mandado de segurança para
suspender nomeação e posse de conselheiro
Foto: Reprodução

Assessoria

julgar tais pretensões”.
Ainda segundo o
documento, “sempre que a lei traz
determinados predicados para
que se preencha algum cargo

público, a indicação,
nomeação e posse para tal função
deve respeitar o que a norma
prevê, sendo o Ministério Público
o órgão que possui atribuições

constitucionais para
fiscalizar e reprimir eventuais
desacerto, cabendo o Poder
Judiciário a incumbência de
julgar mencionada pretensão”

OCORRÊNCIAS

Polícia Militar prende 2 homens por
roubo em Cáceres e Mirassol D'Oeste
Redação c/ Assessoria

D

Deputado Guilherme Maluf

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso,
por meio do Núcleo de
Defesa do Patrimônio Público e
da Probidade Administrativa,
agindo por delegação da
Procuradoria Geral de Justiça,
entrou com mandado de
segurança, com pedido de
liminar, requerendo efeito
suspensivo ao agravo interno
interposto na sexta feira, para o
fim de suspender a decisão que
autorizou a posse do deputado
Guilherme Maluf como
conselheiro do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE).
O pedido foi protocolado
no fim da tarde de quarta-feira (6

de março). Com a medida, os
promotores de Justiça pretendem
restabelecer os efeitos da decisão
liminar concedida em primeira
instância nos autos da ação civil
pública que requereu a
declaração de nulidade da
indicação, nomeação e eventual
posse do parlamentar no cargo de
conselheiro do TCE.
De acordo com o
mandado de segurança, “o
Ministério Público não pode ser
obstado em suas funções
institucionais de questionar
escolha de pessoas que não
preencham os requisitos traçados
constitucionalmente, nem muito
menos se pode tolher do Poder
Judiciário o direito de conhecer e

uas pessoas foram
detidas por policiais
militares por roubo em
Mirassol D'Oeste e Cáceres, na
segunda e terça-feira (04 e 05).
Em uma das ocorrências, o
suspeito utilizava tornozeleira
eletrônica e tinha extensa ficha
criminal.
F.P., 27, foi detido por
policiais da 1ª Companhia de
Mirassol D'Oeste, por dois
roubos. Ele simulava ter uma
arma de fogo na cintura e
anunciava o roubo, levando o
dinheiro das vítimas. As ações
criminosas foram realizadas em
um posto de combustível e em
uma agência bancária. Ele foi
entregue na delegacia.
Em Cáceres, um suspeito
foi preso por roubar um comércio
no bairro Cidade Alta. J.V.S.R.
tentou o assalto com uma faca,
mas o proprietário da loja reagiu e

acabou levando uma
facada na mão. J.V.S.R. foi detido
na sequência. Em outra
ocorrência de assalto em Cáceres,
as vítimas também reagiram a

de assalto na área central,
conseguindo tirar a arma do
suspeito, que fugiu. A arma foi
apreendida e entregue na
delegacia.
Foto: PMMT

Arma apreendida com um dos suspeitos
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PREVIDÊNCIA

Ao fazer essa opção, Dr. Leonardo continua a contribuir mensalmente sobre o limite do teto do
INSS e, quando tiver idade e tempo de contribuição, irá se aposentar como todo trabalhador

Deputado Dr. Leonardo abre mão de
aposentadoria especial e critica benefício
Foto: Arquivo

Assessoria

Dr. Leonardo é a favor do fim de aposentadorias especiais

O

deputado federal Dr.
L e o n a r d o
(Solidariedade)
protocolou nesta quarta-feira
(06) ofício na Câmara Federal
informando que abriu mão do
Plano de Seguridade Social
dos Congressistas (PSSC), um
regime especial para
aposentadoria dos atuais e de
integrantes do Congresso
Nacional.
O documento reitera a
decisão tácita do parlamentar
que não aderiu ao plano no ato

de posse, em primeiro de
fevereiro, mantendo sua
filiação ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS).
Ao fazer essa opção, Dr.
Leonardo continua a contribuir
mensalmente sobre o limite do
teto do Instituto Nacional de
Seguridade Social (INSS) e,
quando tiver idade e tempo de
contribuição, irá se aposentar
como todo trabalhador.
“No primeiro dia do
meu mandato, abri mão da
aposentadoria especial dos

parlamentares.
Protocolei o documento para
formalizar que continuarei
contribuindo para o INSS
como a maioria dos
trabalhadores. Abri mão em
caráter irrevogável.
No momento em que
estamos tratando da Reforma
da Previdência, aceitar um
privilégio de receber acima do
teto, é uma ofensa à
população”, afirmou o
deputado de Mato Grosso.
Pelo regime especial, o
parlamentar que aderir pode se
aposentar com até o valor
integral dos vencimentos: R$
33 mil.
“Defendo o fim de todas
as aposentadorias especiais.
Em Mato Grosso isso já
acabou no Poder Legislativo.
Precisa acabar aqui na Câmara
também.
O valor de contribuição
pode até ser alto, mas é por
muito pouco tempo e garante
uma aposentadoria acima do
teto. Isso é uma obscenidade.
Contribuí com o INSS
na condição de Office boy,
médico, deputado estadual e,
agora, na Câmara Federal não
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REFORÇO

As quartas de finais do mato-grossense serão nos dias 24 e 31 deste mês

União contrata atacante que já esteve no
futebol do Japão para seguir no estadual
Só Notícias

Foto: Reprodução

Novo reforço do União, Leonardo Kalil

O

DE VIRADA

Mesmo com a vitória, treinador
da Chapecoense admite má fase
Marco Stamm/SN

A

vitória diante do Mixto
em Cuiabá por 2 a 1, de
virada, e nos minutos
finais, foi um alívio para o
treinador da Chapecoense,
Claudinei Oliveira, que ainda
não encaixou uma sequência
boa de jogos este ano e que é
contestado pela imprensa e
torcedores.

Durante a partida o
alviverde sofreu, mas manteve
a calma e, com um volume de
jogo maior nos minutos finais
da partida, acreditou e reverteu
o placar.
A dificuldade foi
reconhecida pelo comandante
da Chape, que justifica a
campanha pela falta de

Foto: Assessoria

Chapecoense vence Mixto por 2 x 1

jogadores.
“Acho que a gente tem
que evoluir, isso não é segredo
para ninguém.
Já ganhamos o
Campanharo agora, mais um
jogador: o Augusto voltando a
entrar em forma.
Estamos convivendo
com muitos desfalques, muita
troca de atletas, mas a gente
acredita que na hora em que
estivermos com todo mundo à
disposição e tivermos a
competitividade, o interesse e a
confiança que tivemos no
segundo tempo, a gente vai
evoluir”, analisou.
Agora a Chape tem o
Criciúma pela frente em dois
jogos. No próximo domingo a
partida é válida pelo
Campeonato Catarinense.
O Tigre também será o
adversário na próxima fase da
Copa do Brasil, que terá os
mandos de campo definidos
em sorteio na próxima sextafeira.

Cáceres-MT, sexta-feira 08 de março de 2019

vice-líder do
Campeonato Matog r o s s e n s e
Eletromóveis Martinello,
União de Rondonópolis
anunciou a contratação de mais
um reforço para a competição
estadual. É o atacante
Leonardo Kalil, de 22 anos,
com passagens pelo Albirex
Niigata, do Japão e Criciúma
de Santa Catarina.
A diretoria está
agilizando a inscrição dele no
Boletim Informático Diário
(BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
para que o técnico Odil Soares
possa jogar na sétima rodada,
sábado, às 16h, contra o Juara,
no estádio Gigante do Norte,
em Sinop.
Outro reforço do

Colorado, o meia
Wesllen Soares, de 22 anos, foi
regularizado esta semana, no
BID.
As quartas de finais do
mato-grossense serão nos dias
24 e 31 deste mês. A Federação
Mato-grossense de Futebol
marcou as semifinais para os
dias 03 e 07 de abril. E os dois
jogos da final serão dias 14 e
21.
Classificação
1 Cuiabá 16 pontos
2 União de Rondonópolis 14
3 Operário VG 14
4 Mixto 10
5 Luverdense 9
6 Sinop 8
7 Dom Bosco7
8 Araguaia 5
9 Juara 1
10 Operário FC 0
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Ser mulher... É viver mil vezes em apenas uma vida. É lutar por causas perdidas e
sempre sair vencedora. É estar antes do ontem e depois do amanhã. É desconhecer a palavra recompensa apesar dos
seus atos.
Ser mulher... É caminhar na dúvida cheia de certezas. É correr atrás das nuvens num dia de sol. É alcançar o
sol num dia de chuva.
Ser mulher... É chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza. É acreditar quando ninguém mais acredita.
É cancelar sonhos em prol de terceiros. É esperar quando ninguém mais espera.
Ser mulher... É identificar um sorriso triste e uma lágrima falsa. É ser enganada, e sempre dar mais uma
chance. É cair no fundo do poço, e emergir sem ajuda.
Ser mulher... É estar em mil lugares de uma só vez. É fazer mil papeis ao mesmo tempo. É ser forte e fingir que
é frágil... Pra ter um carinho.
Hoje, no Dia Internacional da Mulher, gostaríamos de lembrar o quanto especial são aquelas a quem Deus deu
o privilégio da geração da vida.

By Rosane Michels

Esotérico
Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de movimento
intenso na vida material e
financeira. O dinheiro chega com mais
facilidade, no entanto, você deve manter
controle sobre gastos. Novas maneiras de
ganhar dinheiro estão a caminho.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de movimento
de projetos que envolvem
uma sociedade ou parceria financeira. O
período pode estar relacionado à entrada de
uma grande soma de dinheiro, através de
heranças ou processos.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou
sua caminhada através de
seu signo, marcando o
início de um longo período
de libertação e necessidade
de autonomia. Tudo e todos que o
oprimem e prejudicam serão deixados
para trás. Você pode começar a viver um
dos melhores períodos de sua vida.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de movimento
intenso e mudanças nos
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
período pode estar relacionado ao início de
uma sociedade comercial. Você estará mais
aberto e sociável.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de maior
envolvimento com sua vida
emocional e inconsciente. O período é
ótimo para começar uma terapia profunda e
deixar para trás amarras que o impedem de
viver livremente.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de mudanças
em sua rotina, de libertação de tudo que
traz opressão e dificuldade de expressão.
O período pode estar relacionado a uma
nova maneira de trabalhar. Um novo e
diferente projeto está a caminho.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou
sua caminhada através de
Touro, marcando o início
de um longo período de
movimento intenso na vida social e
aproximação de amigos, diferentes e
exóticos, que farão parte de seu processo
de mudança e libertação que viverá nos
próximos anos. Abra os braços para elas!

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de libertação e
mudanças mais profundas em
sua maneira de ser e agir. Você passa por um
profundo processo de libertação, de
aumento da autoestima, que pode estar
relacionado a um novo e diferente romance.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um longo
período de mudanças em sua
vida profissional e projetos
que envolvem sua carreira. Sua vontade é de
jogar tudo para o alto e começar uma nova
carreira. No entanto, espere as energias se
acomodarem para qualquer passo definitivo.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou sua
caminhada através de Touro,
marcando o início de um
longo período de movimento
e mudanças na vida doméstica
e nos relacionamentos familiares. O período
pode estar relacionado com a compra ou
venda de um imóvel, mas também com a
libertação de parentes opressores.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou
sua caminhada através de
Touro, marcando o início
de um longo período de
movimento intenso e mudanças
provocadas por projetos de médio prazo
que envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. Você está prestes a decidir
uma mudança de país ou intercâmbio.

Urano, que esteve em Áries
durante 7 anos, começou
sua caminhada através de
Touro, marcando o início de
um longo período de
movimento intenso na vida social e
aproximação de pessoas interessantes e
diferentes, de amizades que farão parte
de um processo de libertação. Viagens e
novos conhecimentos estão a caminho.

Adriana Maciel Mendes Merotti
Marília Fontes

Gilda Mendes M. Assunção

Eliene Liberato Dias

Valdeniria Dutra

Naiara de Souza Rondon

Márcia Bisinella

