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REI SOL: S. LUIZ
Em agosto, acontece a festa de São Luiz, com programação atrativa, 3ª corrida, costelão, missas, sagrada procissão e o sempre esperado festival de prêmios

Festa do padroeiro de Cáceres
começa com novena no dia 16
Foto: Divulgação

A grandiosa e aguardada festa de São Luiz de França, padroeiro de
Cáceres, começa com a sagrada novena dia 16 de agosto, prosseguindo até
a véspera do dia especial, 25, que começa com a alvorada Oficio Divino, às
6h00 seguido da já tradicional Corrida de São Luiz em sua terceira
edição.Missas, costelão, procissão e festival de prêmios, além do hino de
Lorde Dannyelvis, complementam a festança. Página 03

TERMO BILATERAL

MT e Bolívia firmam acordo
repressivo ao tráfico humano
Foto: Reprodução

Padre Evando Stefanello, convida todos para a grande festa

CAPACITAÇÃO

Marinha ministra curso para
servidores públicos de Cáceres
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres através
da Coordenação Proteção e Defesa Civil
com o apoio da Secretaria de Saúde
proporcionou aos servidores de carreira
da Prefeitura o Curso Especial para
Tripulação de Estado no Serviço Público,
e a habilitação em navegação fluvial
ministrado pela Marinha do
Brasil/Agência Fluvial Cáceres. no
período de 22 a 26, de julho.

Evento reúne autoridades de MT, Bolívia e Cetrap, na Casa Civil

O Núcleo Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas,
firmará um acordo bilateral com a Bolívia para viabilizar medidas de
combate ao tráfico de pessoas. O assunto debatido entre representantes
bolivianos com o governador Mauro Mendes, e a secretária Rosamaria
Carvalho, encerra-se hoje com a assinatura de um Protocolo de Intenções
para a execução de diversas ações preventivas. Página 06

MIRASSOL D´OESTE

Determinado plano de ação
para esgotamento sanitário
Página 04

Curso foi ministrados por suboficiais
e sargentos da Marinha

Página 03

INSCRIÇÕES IFMT

Abertas mais de 4.500 vagas
em cursos técnicos e superior

Foto: Arquivo

Encontram-se abertas desde anteontem, (29)
as inscrições para o Processo Seletivo 2020/1 dos
cursos técnicos integrados ao ensino médio, superior e
técnico subsequente do Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT), com ingresso no primeiro semestre do
ano letivo de 2020, num total de 4.543 vagas. Para
isenção da taxa de inscrição, o candidato deve se
atentar as regras do edital.

DESDE OS ANOS

Policia prende suspeito de
estuprar a filha de 12 anos
Página 04

SINAL DE ALERTA

Segurança monitora focos
de incêndio em tempo real
Página 05

Em Cáceres o campus Professor
Olegário Baldo recebe inscrições

Página 03
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Reações em Cadeia
Sem dúvida, o reino das
desigualdades, a Berlinda da democracia
respeitadora dos direitos humanos,
alcunhado Reino Tupiniquim, Pátria Amada,
ou seria Amarga (?) quiçá Armada, Brasil, é
um dos que mais prende gente no planeta,
conforme pesquisa da World Prison Brief,
feita pelo Institute for Criminal Policy
Research, da Universidade de Londres,
dados de maio último.
Neste levantamento, os números
apontam que o país tem atualmente
(ratifique-se dados de maio/2019) 704.395
presos, o que equivale a 335 encarcerados a
cada 100 mil habitantes, que se levando em
conta apenas o número bruto, o país figura na
3ª posição mundial. O leitor deve suspeitar
que sejamos contra a prisão de bandidos,
ledo engano, somos sim, pela custódia
preliminar de pequenos infratores e de uma
prisão de grande porte longe dos centros
urbanos, por exemplo, no meio da floresta
amazônica, tipo colonia penal, para
bandidos.
Ali, deveriam ser enclausurados os
reincidentes periculosos, sequestradores,
latrocidas, chefes de facções, etc, com
plantações de legumes, frutas, criações de
frangos, porcos, todos cuidando dos afazeres
para bancar a refeição, que além da terapia
natural da ocupação como antídoto à
violência, seria econômico aos cofres
públicos. Evasão? Desde que o preso
conseguisse passar pelo cercado eletrificado
de 33 mil volts; sem comunicação externa,
exceto, advogados eventualmente.
Respeitando sim, os direitos dos
detentos, mas, sem as regalias atuais,
cujasconsequências, respingam
ameaçadoras à tranquilidade dos humanos
direitos, cujos impostos bancam a
ociosidade penal de facínoras. Esta falha
política penal do patropi, quiçá seja
responsável pelo alto índice de reincidência
criminal no Brasil em comparação a outros

INFLAÇÃO FURADA
Os analistas do mercado financeiro
elevaram a estimativa de inflação deste
ano de 3,78% para 3,80%, e não
alteraram a previsão de alta do Produto
Interno Bruto (PIB). As projeções
constam no boletim de mercado também
conhecido como relatório "Focus",
divulgado na segunda-feira (29) pelo
Banco Central. O relatório é resultado de
levantamento feito na semana passada
com mais de 100 instituições financeiras.
Eles deveriam fazer um levantamento
nos Peg-Pags da vida, onde tudo sobe
semanalmente ao consumidor.
METAS MENTIRAS
Apesar do aumento, a expectativa de
inflação do mercado para este ano segue
abaixo da meta central, de 4,25%. O
intervalo de tolerância do sistema de
metas varia de 2,75% a 5,75%. A meta de
inflação é fixada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN). Para
alcançá-la, o Banco Central eleva ou
reduz a taxa básica de juros da economia
(Selic). Curioso, que se a base da meta é
genérica, ela não bate com o cotidiano,
sobe energia, sobe combustíveis, cesta
básica e os cambaus e a tal inflação dos
economeses não sobe, claro, porque é
fajuta.
MOLEZA MESMO
Como uma pá de cal nestes ditos tempos
difíceis, o departamento comercial do
Correio Cacerense, único jornal diário da
região oeste de MT, decidiu facilitar as
coisas para o empresariado de Cáceres,
do grande ao micro, com espaços
especiais a preços que variam de R$
50,00 a R$ 150,00 em inserções
publicitárias diárias. A real, o leitor
confere no Pequenos Anúncios, Grandes
Negócios, na Página 06 a partir da
próxima edição.

países. Óbvio, que prisão nunca foi
remédio para todos os problemas do
universo, e sim para pessoas que precisam
estar ali, e lugar de bandido, ao contrário de
simples infrator, é mesmo recluso.
Não se quer aqui, generalizar, a
maioria dos casos são típicos de problemas
sociais, de desajustes; colocar na cadeia uma
pessoa de personalidade fraca, de conduta
desviante, porém, que que nunca foi preso, é
uma coisa, já não enjaular um feminicida,
matador, assaltante, reincidentes no seio
social, é, simplesmente promover o caos,
manter o povo trabalhador atras das grades
de suas casas, alvo e refém do crime
organizado, convenhamos, real, porém
inadmissível.
Só pra encerrar, vamos ao gravame
atual dos crimes sexuais tornados
corriqueiros, muitos deles culminando na

morte da vitima e na maioria das
vezes, a mídia omite o nome do estuprador,
tarja sua foto como se fosse um menor de
idade, quando deveria escrachar, já que nem
todos ficam presos, ratifique-se por
imperativo legal, vide o artigo 319 do
Código de Processo Penal, que reza: crime
cuja pena é inferior a 4 anos de cadeia, a Lei
313 § 1º não permite prisão preventiva, se
não for reincidente.
O juiz é culpado? Negativo, ele não
tem opção, está no Código Penal, chegou,
tem que soltar, essa é a sistemática
processual hoje. Precisa mudar? Com
certeza sim, sem penas de 300 anos, mas com
reclusão absoluta dos perigosos bandidos,
incomunicáveis e custódia domiciliar para
os pequenos infratores primários, afastandoos da universidade do crime, os superlotados
e ociosos cadeiões, Bom Dia!

Manifesto pela Lucidez
Todos nós combatemos grandes e
pequenas guerras, geralmente extensões
daquelas que travamos com nós mesmos: o
desejo, a higiene, o silêncio, a gentileza, as
convenções sociais, o traje… Com a
globalização, para esvaziar o que achavam ser
o “poder sedutor” do marxismo, os senhores
ricos, há meio século, recorreram aos
comportamentistas — psicólogos de variante
pouco sofisticada da reflexologia —, para
impor causas edificantes “alheias à luta de
classes”.
Estas passaram a ser estimuladas por
fundações do grande capital manipulando
verbas de renúncia fiscal dos países centrais: a
sublimação da natureza e do indivíduo, a
exaltação do passado (o romance épico), das
culturas subjugadas (o indigenismo) e
comportamentos desviantes da moral
dominante.
O modus operandi dessas campanhas
embute a lógica binária do pensamento anglogermânico — a que reduz o confronto à guerra
e acredita que a contradição deve ser exposta e
conduzida a extremo radical para ser
solucionada. Na verdade, isso se aplica, no
marxismo (que é formulado no quadro da
filosofia alemã, invertendo a dialética de
Hegel), ao confronto das classes sociais,
“motor da História” — mas só insensatos a
proporiam como remédio para tensões
complementares (como a dos sexos
biológicos ou idealizados), na disputa com
outros seres vivos por espaço na natureza ou

BANHO FEIJOADA
A partir de amanhã, (1º) uma nova frente
fria modificará as condições de tempo
em grande parte do Brasil. Para Cuiabá e
região oeste (Cáceres) a previsão é que a
temperatura mínima chegue aos 12º C no
sábado dia 3, segundo estimativas do
Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos, ligado ao Inpe. Melhor que
em Chapada, onde as temperaturas
devem despencar ainda mais, com
possibilidade de os termômetros
registrarem até 3º C de mínima no
sábado. Pra quem tem alergias ao frio,
hora do banho feijoada: orelhas, pés e
rabo.
COISA DE BANQUEIRO
O Banco do Brasil (BB) deve oferecer
incentivos que variam de R$ 20 mil a R$
200 mil para funcionários que se
demitirem voluntariamente. A medida
faz parte do Programa de Adequação de
Quadro (PAQ), anunciado na manhã da
segunda-feira (29). Tempos atras este
chute no traseiro se chamava PDV
(Programa de Demissão Voluntária).
Pelo que ficou acertado, o trabalhador
com até 20 anos de empresa receberá 7,8
salários brutos como incentivo para o
desligamento e aqueles com duas
décadas ou mais de casa poderão receber
até 9,8 salário. Proposta ótima, pros
banqueiros.

quando o combate, em si, é destrutivo
para o universo em que se movem ambos os
contendores.
É este nosso caso. No apocalipse
anunciado pelo excremento da Besta que nos
governa, não há ganho nem para os negros
nem para os brancos (já que os mestiços, que
são maioria, decretou-se que não existem ou
não importam); as fêmeas ou os machos; os
castos e os impuros; os caretas e os chapados.
Todos perdem. O episódio recente do
enfarte, durante interrogatório na polícia, do
herdeiro de um império industrial falido cujo
pai morrera há algum tempo em idênticas
circunstâncias; o desemprego que a
liquidação das indústrias de infraestrutura, de
construção civil e naval brasileiras provocou e
será inevitável nas indústrias aeronáutica,
audiovisual, sabe-se lá onde mais; o
assassinato das artes, entregues não a
conservadores, mas a incompetentes e a
picaretas; a podridão que envolve a família
Bolsonaro e a exploração da pobreza na
periferia do Rio por grupos de assassinos e
ladrões chamados de milícias; a evidente
idiotia e turbação mental de ministros como
Damares ou Ernesto Araújo, e a ganância
estelionatária de outros, como Paulo Guedes;
o esvaziamento do “soldado verde” e
exaltação do “soldado amarelo” dos causos
nordestinos — tudo isso nos aponta para a
necessidade de nos unirmos para que a
sobrevivência de todos nós: nossa nação,
aquilo que fizemos no passado e de que

EXPEDIENTE

podemos nos orgulhar.
O que ocorre, na raiz dos fatos
políticos do presente, é a divisão entre os
grupos financeiros dominantes no mundo,
parte dos quais insiste na globalização por
outro caminho: nacionalismos de fachada,
atavismo cultural, totalitarismo com apoio de
massas — ou, simplificando, o fascismo
revisitado. Nesse contexto, nossos inimigos
não são “os militares”, “os bacharéis”, “os
burocratas”, “o Judiciário”, “os empresários”:
todas essas corporações estão infiltradas de
inimigos, mas nelas também estamos nós ou
os que são como nós.
Os regimes militares aconteceram há
mais de três décadas; assassinatos e torturas
frequentam ainda nossas prisões, os campos,
as florestas, as periferias. São coisa atual, e
não passada e os governos de generais nos
legaram algumas das obras valiosas que os
vândalos e estúpidos estão demolindo. As
contradições mantidas por convencimento se
retroalimentam pelo ódio e pela facilidade
que é se livrar de problemas reais apenas ao
apontar culpados, base de toda retórica dos
fascismos, o novo e os antigos.
Trégua nas guerras particulares! Pela
união dos brasileiros lúcidos! Ombro a ombro
na grande guerra comum, contra a liquidação
de nossos direitos e instituições! Nessa luta
que travaremos juntos, que tal considerar as
razões dos caras que nos tocam os ombros, à
direita e à esquerda? Haverá um dia seguinte.
***___Nilson Lage, jornalista.
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INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições estão abertas no período de 29 de julho a 15 de outubro e para tal é necessário ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula

IFMT abre 4.543 vagas em
cursos técnicos e superior
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

F

oram abertas a partir desta
s egunda-feira (29) as
inscrições para o Processo
Seletivo 2020/1 dos cursos técnicos
integrados ao ensino médio, superior
e técnico subsequente do Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT),
com ingresso no primeiro semestre
do ano letivo de 2020. Ao todo, são
4.543 vagas.
Os candidatos interessados em
receber o benefício de isenção da
taxa de inscrição deve se atentar as
regras do edital e encaminhar os
documentos necessários para
análise. Os editais com as
especificações de cada curso podem
ser acessados no site da instituição.
Para os cursos técnicos integrados
ao ensino médio são ofertadas 3.030
vagas divididas em 19 campi e dois
centros de referência. São eles: Alta
Floresta, Paranaíta, Barra do Garças,
Cáceres – Professor Olegário Baldo,
Campo Novo do Parecis, Cuiabá –
Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde
Jorge da Silva, Confresa, Juína,
Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste,
Primavera do Leste, Rondonópolis,
São Vicente, Jaciara, Sorriso,
Várzea Grande, Lucas do Rio Verde,

Campo Verde, Sorriso, Várzea
Grande, Diamantino, Guarantã do
Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará
da Serra.
Para participar deste
processo seletivo é necessário ter
concluído o ensino médio ou
equivalente até a data da matrícula.
As inscrições estão abertas
de 29 de julho a 03 de outubro e
custam R$ 80. Para curso técnicos
subsequente, são ofertadas 295

PADROEIRO REI SOL

Novena dia 16 abre grande
festa de São Luiz de Cáceres

Da Redação
Editais de cada curso podem ser acessados no site da instituição

S i n o p , Ta n g a r á d a S e r r a ,
Diamantino, Guarantã do Norte.
Para fazer a inscrição nessa
modalidade é necessário ter
concluído o ensino fundamental até
a data da matrícula. As inscrições
estão abertas no período de 29 de
julho a 15 de outubro. As inscrições
custam R$ 50.
Na modalidade de curso superior,

são ofertadas 1.218 vagas para 18
campi e dois centros de referência,
sendo: Alta Floresta, Barra do
Garças, Cáceres – Professor
Olegário Baldo, Campo Novo do
Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá
– Cel. Octayde Jorge da Silva,
Confresa, Juína, Pontes e Lacerda –
Fronteira Oeste, Primavera do Leste,
Rondonópolis, São Vicente, Jaciara,

DEFESA CIVIL

Curso da Marinha em Cáceres
capacita funcionários públicos
Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres
através da Coordenação
Proteção e Defesa Civil do
Município com o apoio da Secretaria
de Saúde proporcionou aos
servidores de carreira da Prefeitura o
Curso Especial para Tripulação de
Estado no Serviço Público (ETSP), e
a habilitação em navegação fluvial
ministrado pela Marinha do
Brasil/Agência Fluvial Cáceres.
O Curso aconteceu no
período de 22 a 26, de julho, no
auditório da Agência Fluvial de
Cáceres e foi ministrado pelos
militares, Sub oficiais Clemente,
Paulo, Geovane e Sargentos Gomes
e Murilo.
O objetivo, capacitar os
funcionários concursados para que
eles estejam aptos a agir em
situações de perigo e também para

vagas para 5 campi: Cáceres –
Professor Olegário Baldo, Cuiabá –
Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde
Jorge da Silva, Primavera do Leste e
Sinop.
Para participar deste
processo seletivo é necessário ter
concluído o ensino médio ou
equivalente até a data da matrícula.
As inscrições estão abertas
de 29 de julho a 15 de outubro e é
cobrada taxa de R$ 50.

que sejam conhecedores,
dos perigos oferecidos no Rio
Paraguai, além de práticas de
acidentes em água e de pilotagem.
A coordenadora de Defesa
Civil, Arinéia Graciela Ardaia,
explicou que solicitou o Curso para a
Marinha do Brasil Agência Cáceres,
por que a Defesa Civil, hoje é
responsável pelo monitoramento da
barrancas do Rio, além de ter o
trabalho de prevenção de acidentes.
“Nós coordenadores somos
passageiros na Defesa Civil, e a
pedido do prefeito Francis Maris
Cruz, conseguimos junto à Marinha
o curso para capacitar e habilitar os
servidores de carreira que se
comprometeram através de um
termo de compromisso a prestar
assistência quando solicitado pela
Defesa Civil em situação de
Foto: Assessoria

emergência ou calamidade

A

grandiosa e aguardada festa
de São Luiz de França,
padroeiro de Cáceres,
começa com a sagrada novena dia 16
de agosto, prosseguindo até a
véspera do dia especial, 25, que
começa com a alvorada Oficio
Divino, às 6h00 seguido da já
tradicional Corrida de São Luiz em
sua terceira edição.
Ao meio dia acontece o
suculento costelão no Centro
Paroquial São Francisco e às 18h00 a
sagrada procissão do santo
padroeiro. Ressalte-se que a festa
social de São Luiz acontece na sextafeira, 23 e no sábado, sendo o ponto
alto, domingo, com o Festival de
Prêmios.
Este ano, serão sorteados,

um gol completo, duas
motos, um notebook e uma bicicleta.
De acordo com o padre Evandro
Stefanello, a cartela custa R$ 20 e
pode ser adquirida na secretaria da
Catedral e com fiéis cadastrados pela
paróquia. A cada dez vendida, o
vendedor ganha uma, que pode
revender ou concorrer aos prêmios.
O festival de prêmios será na Praça
de Eventos da Sicmatur.
Uma das atrações este ano
na festa do padroeiro de Cáceres é o
hino marcial Rei Sol: São Luiz,
composto pelo advogado, jornalista
editor do Correio Cacerense e
musico, Daniel Macedo (nome
artístico Lorde Dannyelvis)
viralizando na plataforma digital
youtube.
Foto: JCC

pública.
Agradeço ao comandante
Capitão Tenente, Estanislau Geraldo
de Carvalho, que entendeu a nossa
necessidade e prontamente ofereceu
a capacitação se colocando à
disposição para capacitar em uma
próxima etapa novos funcionários”,
argumentou Arinéia.
O técnico em informática,
Paulo Rufino Ocampos, contou
sobre a importância de estar
preparado para ajudar o próximo
quando necessário e a ação da
Prefeitura em capacitar os
funcionários.
“Agora que estou
capacitado e com a habilitação para
navegação fluvial me sinto pronto se
for necessário para ajudar nas ações
da Defesa Civil. Acredito que a
Gestão agiu certo priorizando a
capacitação dos funcionários de
Rei Luiz IX, padroeiro de Cáceres, reinante na Catedral

Curso aconteceu no auditório da Agência Fluvial de Cáceres
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De acordo com a ação proposta pelo MP, município estaria descumprindo com o dever de implementar sistema de descarte de esgoto adequado desde o ano de 2013

Justiça determina plano de
ação para esgoto sanitário
Assessoria
Foto: Sugestiva

A

pedido da 1ª Promotoria de
Justiça Cível de Mirassol
D'Oeste, a Justiça concedeu
liminar e determinou que o
Município e o Serviço Autônomo de
Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste
(Saemi) apresentem,
conjuntamente, plano de ação
detalhado voltado à universalização
do acesso aos serviços de
esgotamento sanitário, com base no
Plano Municipal de Saneamento
Básico, contento obrigatoriamente
os prazos e etapas de forma
detalhada, no prazo de 30 dias.
Conforme a decisão

judicial, os requeridos
devem ainda efetuar obras
emergenciais de reparo necessárias
em áreas urbanas com situação de
despejo ou vazamento irregular de
esgoto sanitário. A liminar foi
concedida na última sexta-feira (26)
e, em caso de descumprimento,
estabelecida multa diária no valor de
R$ 1 mil.
De acordo com a ação civil
pública proposta pelo Ministério
Público, as denúncias de que o
Município estaria descumprindo
com o dever de implementar sistema
de descarte de esgoto adequado

as investigações, o Saemi
informou que o sistema de esgoto
sanitário de Mirassol D'Oeste era
composto por quatro unidades de
estações elevatórias, redes coletoras,
ramais prediais e um sistema de
tratamento do tipo lagoas de
estabilização, bem como que era
realizada a coleta de
aproximadamente 32% do esgoto,
sendo que apenas 25% eram
devidamente tratados.
Ainda conforme o Saemi,
houve um crescimento considerável
da população do município,
"ocorrendo construções de

OPORTUNIDADES

Prefeitura e câmara de Jauru
abrem concurso com 55 vagas
Assessoria

A

Prefeitura Municipal de
Jauru e Câmara Municipal de
Vereadores lançaram edital
para Concurso Público para o
preenchimento de 55 vagas mais
cadastro reserva para níveis de
Ensino Fundamental, Médio a
Superior. Os salário variam de R$
977,76 a R$ 7.861,78.
As inscrições começam às

9h do dia 12 de agosto de
2019 até às 23h 59 do dia 1º de
setembro de 2019. As provas serão
aplicadas no dia 29 de setembro de
2019. Para candidatos do Ensino
Superior noperíodo matutino e para
os demais cargos no período
vespertino.
A Taxa de inscrição para o
Ensino Fundamental/Alfabetizado é
Foto: Arquivo

Pacata cidade de Jauru na região de fronteira abre vagas em concurso.

R$ 80,00 e a taxa de
inscrição para o Ensino Superior é de
R$ 120,00. Segundo o edital, os
candidatos que atenderem as
condições fixadas no edital, poderão
preencher a ficha de Solicitação de
Isenção disponível no site
www.klcconcursos.com.br durante
o período de 12 a 15 de agosto de
2019,
A ficha precisa ser
preenchida e impressa, em duas vias,
e deverá ser entregue e protocolada
na Prefeitura Municipal de Jauru,
localizada na Rua do Comércio, nº
480 – centro, no horário
compreendido entre as 7h às 13h.
O pedido de isenção, para os
candidatos hipossuficientes ou de
baixa renda, deverá ser solicitado
mediante requerimento do
candidato, contendo: I – indicação
do Número de Identificação Social –
NIS, atribuído pelo CadÚnico; e II –
apresentar um comprovante que
recebe benefício social do Governo
Federal, Estadual ou Municipal. O
resultado da análise da
documentação para solicitação de
isenção do pagamento da taxa de
inscrição será divulgado no dia 26 de

Descarte inadequado do esgoto domiciliar, ameaça o meio ambiente

abaixo dos sistemas
elevatórios de esgoto, o que tornou
inviável a ampliação de redes
coletoras para atendimento desses
bairros".
Diante disso e dos demais
fatos apurados, o promotor de
Justiça Saulo Pires de Andrade
Martins considerou que a ausência
de uma efetiva ampliação
progressiva do acesso ao
saneamento básico, especificamente
os serviços atinentes ao esgotamento
sanitário, coloca os munícipes em
situação crítica, bem como o meio
ambiente, suscetível ao descarte
inadequado do esgoto domiciliar.
Segundo o promotor, a ação

do interesse difuso e
coletivo do meio ambiente
ecologicamente equilibrado e da
saúde pública, mostrando-se
imprescindível a antecipação dos
efeitos da tutela de forma a compelir
aos demandados a adoção de postura
voltada à solução dos problemas ora
relatados".Assim, requereu a liminar
com obrigação de fazer plano de
ação detalhado e voltado à
universalização do acesso aos
serviços de esgotamento sanitário,
além de manutenção e reforma de
todo sistema de esgotamento
sanitário existente. O Ministério
Público pediu ainda que a demanda
seja recebida e julgada
integralmente procedente.

CANA NO PORTO

Polícia enquadra pai acusado
de estuprar a filha e foragido
Da Redação

U

m homem acusado de
estupro de vulnerável contra
a própria filha, de 12 anos,
teve o mandado de prisão cumprido
pela Polícia Civil, na última
segunda-feira (29), em Porto
Esperidião. O suspeito M.C.S., 34,
praticava os abusos contra a menor
de forma reiterada há
aproximadamente quatro anos.
A ordem de prisão contra o
suspeito foi expedida pela Vara única
da Comarca de Porto Esperidião,
com base em investigações da
equipe da Polícia Civil local. As
diligências investigativas iniciaram
após os responsáveis pela menor
procurarem o Conselho Tutelar, que
acionou a Polícia Civil, que
instaurou inquérito para apurar o
caso.

A vítima, atualmente com
12 anos de idade, declarou que os
abusos praticados pelo pai
aconteciam desde que ela tinha 08
anos, perdurando até os dias de hoje,
relatando a menor que havia sofrido
a violência sexual, na madrugada
anterior ao seu depoimento.
Diante das evidências e dos
indícios de autoria, foi representado
pela prisão temporária do suspeito, a
qual foi expedida pela Justiça e
cumprida pela equipe de
investigadores da Delegacia de
Porto Esperidião.
Em outra ação realizada, na
mesma segunda-feira (29), pela
equipe da Polícia Civil daquela
cidade, foi dado cumprimento ao
mandado de prisão preventiva
contra, Diego da Costa Aguiar, 23,

conhecido como “Já
Morreu,” natural de Cuiabá e que
estava com mandado de prisão
preventiva decretado pela 2ª Vara
Criminal de Cáceres.
A prisão do foragido ocorreu
após ele apresentar comportamento
suspeito ao avistar a viatura policial,
fato que chamou atenção da equipe
de investigadores que realizou a
abordarem. Em checagem no
sistema, foi verificada a ordem de
prisão em aberto, sendo dado devido
cumprimento.
Após terem os mandados
cumpridos, os suspeitos foram
conduzidos para a Delegacia de
Polícia Civil de Porto Esperidião, e
posteriormente encaminhados a
audiência de custódia à disposição
da Justiça.
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EM TEMPO REAL

Além da Capital, outras sedes descentralizadas de monitoramento estão atendendo nas instalações sediadas em Cáceres, Barra do Garças, Tangará da Serra e Sinop

Sistema acompanha incêndios
florestais e queimadas urbanas
Assessoria/Sesp-MT
Foto: Assessoria

Ainda segundo
coordenador, além da Capital,
outras sedes descentralizadas de
monitoramento estão instaladas
nas cidades de Barra do Garças,
Tangará da Serra, Sinop e
Cáceres. “Nosso objetivo é
impedir o avanço de queimadas
no Estado e evitar prejuízos ao
meio ambiente, ao patrimônio
particular e aos humanos.
No momento que é
detectado um incêndio
acionamos as unidades
operacionais locais, brigadas
mistas, base descentralizada e o
Centro Integrado de Operações
Aéreas [Ciopaer]”, explica.
Os focos são acompanhados em tempo real, por meio do sistema
O decreto que institui o
m menos de 24 horas, o
que vai coordenar as período proibitivo de queimadas
s i s t e m a
d e ações de prevenção e repressão a no Estado de Mato Grosso, entre
m o n i t o r a m e n t o d e incêndios em todo o Estado. A 15 de julho e 15 de setembro de
incêndios florestais da Secretaria criação do Comitê foi publicada 2019, foi publicado em 15 de
de Estado de Segurança Pública no Diário Oficial do Estado pelo julho, no Diário Oficial. Fica
(Sesp) registrou 501 ocorrências Decreto nº 174.
proibido o uso de fogo em áreas
O coordenador-geral do rurais para limpeza e manejo
de focos de calor em áreas
urbanas e rurais de Mato Grosso. monitoramento, tenente-coronel durante estes meses, levando em
O registro compreende o período BM Dércio Santos da Silva, consideração o risco de incêndios
das 18 horas da quinta-feira (25) informa que os focos são florestais de grandes proporções.
até às 8 horas desta sexta-feira acompanhados em tempo real,
A normativa se
por meio do sistema de f u n d a m e n t a n a L e i
(26.07).
Na última semana foi monitoramento do Instituto Complementar nº 233, de 21 de
instalado na secretaria, o Comitê Nacional de Pesquisa Espaciais dezembro de 2005. No perímetro
T e m p o r á r i o I n t e g r a d o (Inpe) e após detectar o incêndio é urbano, as queimadas são
Multiagências de Coordenação solicitado apoio mais próximo proibidas durante todo o ano. Na
para conter o avanço das chamas. área rural ficam suspensas, entre
Operacional (Ciman), unidade

E

15 de julho e 15 de
setembro, as licenças de queima
controlada emitidas pela
Secretaria de Estado de Meio
Ambiente.
O atendimento a
ocorrências de incêndios
florestais deve ser acionado pelo
número 193 do Corpo de

denúncias de queimadas
nas áreas rurais, o cidadão deve
entrar em contato pelo 0800 647
7363.
Queimadas urbanas
devem ser denunciadas na
prefeitura do município de
ocorrência, nas secretarias
municipais de meio ambiente ou

Hora de voltar das Férias
Procon/MT c/ Redação

O

período de recesso escolar está chegando ao fim e quem
resolveu viajar já prepara a volta para casa. Se você optou
por voltar de ônibus, lembre-se que a passagem tem
validade de um ano, contado a partir da data da primeira emissão de acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT). Esse direito independe de o bilhete estar com data e
horário marcados.
O Procon-MT apresenta aqui outras orientações para quem
vai pegar a estrada: É possível remarcar o bilhete adquirido para
utilização na mesma linha, seção e sentido, dentro da validade de
um ano, inclusive se o passageiro optar por serviço em veículo de
categoria diversa do originalmente contratado - arcando com as
diferenças dos valores de tarifa;
O passageiro ainda pode pedir o reembolso em caso de
desistência, observadas as regras para esta situação. Conforme o
caso, a transportadora pode optar por reter até 5% da importância a
ser restituída, desde que o passageiro manifeste-se com
antecedência mínima de três horas em relação ao horário de partida;
Sobre as malas, o passageiro pode transportar, gratuitamente, até 30
kg de bagagem no bagageiro e cinco quilos no porta-embrulhos;
Todos os motoristas, passageiros e pedestres envolvidos em
acidentes, bem como os herdeiros no caso de morte da vítima, estão
protegidos pelo seguro obrigatório, o Seguro de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) instituído pela Lei nº 6194/1974.
Também é direito do passageiro, conforme ANTT, estar
garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil contratado pela
transportadora;Importante destacar que ninguém é obrigado a
adquirir seguro complementar de viagem; Em situação de atraso na
partida por período superior a uma hora, ou em caso de preterição
de embarque, o passageiro pode optar por: a) continuar a viagem em
outra empresa que ofereça serviços equivalentes para o mesmo
destino, às custas da transportadora; b) receber de imediato o valor
do bilhete de passagem; ou c) continuar a viagem pela mesma
transportadora;
Idoso com idade mínima de 60 anos com renda mensal igual ou
inferior a dois salários mínimos tem direito à gratuidade no
transporte rodoviário interestadual de passageiros.
As empresas devem reservar duas vagas gratuitas para esse
público em cada veículo do serviço convencional. Caso estes
assentos já estejam preenchidos, o idoso na condição acima tem
direito ao desconto de cinquenta por cento do valor da passagem.
(Com informações da ANTT).
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TERMO DE INTENÇÃO

Dados da Sesp mostram que mais de 500 pessoas foram vítimas de tráfico, entre 2013 e 2017, direcionadas, na maior parte, para o trabalho escravo

Acordo MT/Bolívia firma parceria
de combate ao tráfico de pessoas
O
Assessoria c/ Redação

Núcleo Estadual de
Enfrentamento ao
Tr á f i c o d e P e s s o a s
(Netrap), que é vinculado a
Secretaria de Assistência Social e
Cidadania (Setasc), firmará um

Foto: Assessoria Netrap

acordo bilateral com a Bolívia
para viabilizar medidas de
combate ao tráfico de pessoas.
O assunto está sendo
pauta de reuniões entre
representantes bolivianos com o

governador do Estado,
Mauro Mendes, e a
secretária da Setasc, Rosamaria
Carvalho, iniciadas na última
segunda-feira (29), data
antecessora ao Dia Mundial de

Assunto foi pauta da reunião entre bolivianos com Mauro Mendes, e secretária da Setasc

Enfrentamento ao Tráfico
de Pessoas, prosseguindo até
esta quarta feira.
O evento reúne
autoridades de diversas áreas do
Governo do Estado e técnicos de
Mato Grosso e da Bolívia, na
Casa Civil (Centro Político
Administrativo), com a presença
dos coordenadores e membros do
Comitês de Enfrentamento ao
Tráfico de Pessoas (Cetrap). Na
ocasião, as autoridades irão
assinar um Protocolo de
Intenções para a execução de
diversas ações preventivas e de
combate ao crime.
Um dos eixos da
integração internacional é a
Política de Assistência em Saúde
Pública, com ênfase na prevenção
ao tráfico de pessoas na região de
fronteira entre Mato Grosso e a
Bolívia. A representante da SESMT, Cleidi Souza, explica que a
área da saúde integra a temática
com ações do eixo de prevenção e
assistência às vitimas.
Além da assinatura do
Protocolo, no primeiro dia do
evento houve a apresentação do
Diagnóstico sobre Fronteira,
realizado pela Universidade do
Estado de Mato Grosso
(Unemat), além da divulgação
dos avanços e desafios desde a
primeira reunião, em 2018.
O governador ressaltou a
importância do trabalho em
conjunto e a boa vontade para
resolver os problemas que
envolvem o assunto.
“O tráfico de pessoas é
algo que envolve muitos setores.
É preciso que a importância do
assunto seja de entendimento de
todos. Estaremos sempre

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

apoiando ações como
essa”, disse Mendes.
A secretária-adjunta de
Direitos Humanos, Salete
Morockoski, explicou que a 2ª
Reunião Bilateral Brasil-Bolívia
sobre Tráfico de Pessoas será
dividida em três dias, finalizando
com a assinatura do termo de
intenção entre o governo de Mato
Grosso e a Bolívia. “Estamos
discutindo todas as áreas que
envolve a problemática,
incluindo entidades e
representantes que trabalham
com o tema, para chegar ao
acordo bilateral”, pontuou.
A coordenadora do
Comitê Estadual de Prevenção e
Enfrentamento ao Tráfico de
Pessoas (Cetrap-MT), Dulce
Regina Amorim, explicou que o
tráfico de pessoas cresceu nos
últimos anos principalmente
entre crianças e adolescentes para
exploração sexual, embora
muitos casos não sejam
quantificados.
Dados da Secretaria de
Segurança Pública (Sesp)
mostram que mais de 500 pessoas
foram vítimas de tráfico, entre
2013 e 2017, direcionadas, na
maior parte, para o trabalho
escravo.
A representante do
governo boliviano, Ana Valeria
Escobar, informou os trabalhos
de combate ao tráfico de pessoas
realizados na Bolívia, mas
destacou a necessidade do apoio
bilateral para a continuidade das
ações, principalmente no que se
refere a prevenção. “É
fundamental essa sincronia de
informações para coibir esse
crime nos dois países”, pontuou.

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 –
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METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615
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Grêmio da terra do soja encarou o azulão de Cuia, sem ambos abrirem o placar e no jogo do caçula com o Cavalo Pantaneiro, também deu empate de 1 a 1

Empates marcaram os jogos de
Sorriso x Ação, Mutum x Poconé
Da Redação
Foto: Reprodução

N

a rodada do final de semana
da segundona de Mato
Grosso, o Grêmio Sorriso
jogando em casa, logrou empatar
com o Ação, de Cuiabá, em 0 a 0, no
estádio Egídio Preima. Diante de
sua torcida, o time sorrisense não
conseguiu superar o lanterna da
competição e ainda não venceu. Se
ganhasse assumiria a vice-liderança
da competição, mas o resultado
mantém as equipes com chances de
brigar por vagas nas semifinais.
Foi o segundo empate
seguido do Grêmio Sorriso, já que
na última quarta-feira, também em
casa, vencia o Nova Mutum por 2 a
0 e, nos 5 minutos finais, levou 2
gols e deixou escapar a vitória.
Agora, ambas as equipes buscam

vitórias nos próximos
compromissos.
Na outra partida, Nova
Mutum e o Poconé também não
saíram de um empate, mas
inauguraram o placar com um gol de
cada lado. O jogo aconteceu no
Estádio Passo das Emas, de Lucas
do Rio Verde, onde o Mutum banca
suas partidas e foi válido pela quarta
rodada do Campeonato Matogrossense da Segunda Divisão.
O Mutum saiu na frente
com Itapuã, mas não conseguiu
segurar o resultado e o PEC chegou
ao gol de empate com João Pedro.
Um resultado que intrigou o
presidente Mutuense Anir Siqueira.
Segundo ele, a sua equipe vai
contestar a sumula do árbitro, em

reclamação formal à
Federação Mato-grossense de
Futebol por conta de lance polêmico
no final da partida que resultou na
marcação de penalidade, nos
acréscimos do segundo tempo, que
deu no gol do Poconé deixando a
partida empatada.
“Estamos pensando se
levamos reclamação. Eles sabem
que erraram, a federação sabe, todo
mundo sabe. Não sei até que sentido
é valido levar isso aí, ou não levar.
Torcer para que na próxima eles
melhorem”, declarou. O lance da
penalidade foi interpretado pelo
como mão do jogador Lucão,
porém, imagens do SBT
Comunidade mostram que o bola
não foi cortada com a mão mas em

JIU-JITSU

Lutadores da W-Kan são
prata e bronze em mundial
Da Redação

C

om três bronze e uma prata, a
equipe da Academia W-Kan
de Cáceres retornou esta
semana de São Paulo, onde disputou
de igual pra igual com campeões
mundiais, títulos no tatame do
Campeonato Mundial de jiu-jitsu
esportivo 2019, realizado no Ginásio
Mauro Pinheiro, (Ibirapuera) na
zona sul de São Paulo, entre os dias
25 e 28 de julho.
O evento organizado pela
Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu
Esportivo, (CBJJE) teve este ano a
participação de Chile, Peru,
Argentina, Paraguai, Uruguai e
Estados Unidos e sob o comando do
mestre Valdo Silva da W-Kan, a
equipe local com oito atletas, trouxe
quatro medalhas, com um vicecampeonato e três terceiros lugares.
Foram bronze, César
Eduardo, faixa roxa, categoria
master; Valdo Silva, adulto, faixa
marrom e Nivaldo Martins,
categoria infantil-B, faixa laranja.
Medalha de prata, a atleta Maria
Eduarda, infanto-juvenil, faixa
verde. Títulos conquistados em
competições que reuniram mais de 3
mil lutadores.
Para Valdo, um dos maiores
objetivos de quem luta jiu jitsu é
vivenciar a atmosfera de disputar e

vencer um Campeonato
Mundial, agradecendo os pais que
deram o maior apoio aos filhos
integrantes da equipe, à todos os
atletas e ao Correio Cacerense pela
divulgação, já que a academia
mesmo representando a cidade num
mundial, não teve apoio da
municipalidade, custeando todas as
despesas de locomoção e diárias.
Conforme ele, a

competição, que reúne atletas de
todos os cantos do Brasil e do
mundo, possui um clima especial,
diferente de todas as outras disputas
da modalidade, concluindo que na
bagagem da W-Kan, os atletas
carregaram o sonho de subir no topo
do pódio, ampliar a coleção de
medalhas e honrar a marca campeã
do jiu-jitsu de Cáceres.

Grêmio Sorriso quando marca, não sabe segurar o placar

sua perna. A arbitragem
ainda deu 7 minutos de acréscimos.
O treinador do Nova Mutum,
William De Mattia, o “Dema”,
lamentou que o time não tenha
conquistado a vitória e evitou
avaliar a arbitragem embora tenha
manifestado insatisfação. “Dentro
de campo fizemos uma boa

resumiu.“Primeiro objetivo
agora é trabalhar bastante para as
semifinais”, emendou, Dema. Com
o resultado, o Nova Mutum (que
folga na próxima rodada) chegou a
vice-liderança com 5 pontos. No
próximo final de semana, o Grêmio
Sorriso encara o líder Poconé e o
Ação joga com o Cacerense.

Foto: Divulgação

Campeões da W-Kan, foram prata e bronze no mundial de jiu-jitsu
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Celebrou ao lado da família mais um ano de
vida o policial militar Vanderson de Jesus,
que na oportunidade recebeu os abraços do
rol de amigos. Que Deus lhe presenteie com
um ano pleno de felicidades, amor e saúde.
Na foto com a esposa e o filho Juninho.

By Rosane Michels

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

Parabenizamos hoje o amigo Othon que brindou data nova
ao lado da esposa Denise Carvalho. Votos de felicidades e
muitos anos de vida. Tim Tim...

Viver e não ter a vergonha de ser feliz...cantar e cantar a beleza de
ser um eterno aprendiz... e nesse embalo o casal Emilson Pires e
Aparecida curtem a vida da melhor maneira possível. Grande
abraço!

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

Esotérico

Um click super fofo a querida Sandra Maria
Couto Maldonado durante a Cãominhada
que aconteceu no domingo em Cáceres. Um
retrato do mais puro amor.

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

A Lua em Câncer começa a
se unir com Mercúrio
retrógrado e recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de pressão
e tensão especialmente no setor
doméstico e familiar. Procure não se
envolver em provocações; procure
distanciar-se de brigas e discussões.

A Lua em Câncer começa a
se unir com Mercúrio
retrógrado e recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de
enfrentamento de possíveis problemas
na comunicação ou na negociação de
projetos e contratos. Tome cuidados
redobrados com mal entendidos.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de enfrentamento de
problemas e dificuldades com suas finanças.
Um atraso de pagamento pode trazer
confusões. No entanto, mantenha a calma,
pois essa energia é passageira.

A Lua em seu signo começa
a se unir com Mercúrio
retrógrado e recebe um
tenso aspecto de Saturno e
Plutão em Capricórnio,
indicando um dia de enfrentamento de
problemas nos relacionamentos,
pessoais e/ou profissionais. Uma
parceria ou sociedade comercial pode ser
repensada e reavaliada.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social. Você estará
mais fechado e introspectivo, mais voltado
para suas emoções, que passam por um
momento de desequilíbrio.

A Lua em Câncer começa a
se unir com Mercúrio
retrógrado e recebe um tenso
aspecto de Saturno e Plutão
em Capricórnio, indicando
um dia de distanciamento da
vida social e problemas em amizades. Um
amigo pode estar em apuros e precisar de
sua ajuda. Uma equipe de trabalho pode
apresentar dificuldades.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de enfrentamento de dificuldades em
projetos profissionais ou em um plano de
negócios. O momento pode estar
relacionado com o adiamento de uma
promoção.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
em que sua fé e otimismo podem estar
abaladas por uma notícia inesperada. No
entanto, você não deve se deixar levar
pelo pessimismo deste momento.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de
enfrentamento de problemas e
dificuldades com sócios e parceiros
financeiros. Um pagamento pode atrasar
e trazer alguns transtornos em sua vida
financeira.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de
problemas e dificuldades nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado com uma difícil negociação
relacionada a uma sociedade comercial.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia
de enfrentamento de dificuldades no
trabalho. O momento pode estar
relacionado com o adiamento ou
cancelamento de um novo projeto. Cuide
de sua saúde.

A Lua em Câncer começa a se
unir com Mercúrio retrógrado
e recebe um tenso aspecto de
Saturno e Plutão em
Capricórnio, indicando um dia de queda
da energia vital e necessidade de
distanciar-se da vida social. O momento
pode estar relacionado com problemas
em um romance, que passa por um
processo de reavaliação.

