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REGULAMENTAÇÃO

Audiência Pública em Cáceres discutiu legalização
de aplicativo de transporte privado de passageiros
Foto: Joner Campos

Regulamentação do transporte remunerado privado por
aplicativos foi discutido na Câmara Municipal, na tarde de quartafeira, com a presença maciça dos mototaxistas, taxistas e
representantes do aplicativo POP69 que pretendem instalar o
serviço em Cáceres, bem como a presença do executivo, Unemat e
cidadãos que serão os maiores beneficiados com a regularização do
serviço. Página 03

ASSALTO A BANCO

Em menos de 3 meses, agência Sicredi
de Figueirópolis é invadida duas vezes
Foto: Divulgação

Audiência pública lota plenário da Câmara

RECONHECIMENTO

Por relevantes trabalhos educador físico recebe
Título Paul Harris do Rotary Club de Cáceres

Ladrões detonaram os caixas com explosivos

Na madrugada de ontem, a agência da Cooperativa Sicredi
de Figueirópolis D'Oeste foi invadida por bandidos fortemente
armados. Em menos de três meses a agência já foi invadida duas
vezes. Página 04

Foto: JCC

Um dos grandes momentos
de Rotary, é a entrega do Título de
Companheiro Paul Harris, que
expressa a gratidão da entidade à
pessoas que prestam serviços
voluntários às comunidades onde
atuam profissionalmente
desenvolvendo projetos que
estimulem a boa vontade e a paz
mundial.

PONTES E LACERDA
Foto: PRF

PRF apreende 9 kg de
maconha que seriam levados
para o Acre em ônibus
interestadual
Página 06

IRREGULARIDADES

Página 03

Foto: Ilustrativa

Cerimônia de entrega do Título Paul Harris a Nilson

MP e matadouro firmam
Alunos fazem manifestação contra a SEDUC-MT TAC para adequação
na Escola Dr. José Rodrigues Fontes em Cáceres de medidas sanitárias
EDUCAÇÃO

Foto: Divulgação

Governo do Estado de Mato
Grosso através da Assessoria
Pedagógica, representante legal da
SEDUC/MT, na cidade de Cáceres – MT
está trabalhando no intuito de inviabilizar
e/ou não proporcionar a modalidade de
Ensino Jovens e Adultos (EJA) de
Cáceres – MT, no período noturno, de
várias Escolas Estaduais, que trabalham a
mais de 15 anos com a modalidade.
Página 05
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Alunos da Escola Rodrigues Fontes não aceitam o encerramento das turmas do EJA
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Artigo
Asas a que preço?

X

O uso de energéticos mascara os efeitos do excesso de álcool

Tenhamos compaixão e nos solidarizemos
com os mais necessitados
Jesus tem compaixão de todos aqueles que
não têm o que comer
“(…) Jesus chamou os discípulos e disse:
'Tenho compaixão dessa multidão, porque
já faz três dias que está comigo e não tem
nada para comer'” (Marcos 8, 1-2).
Jesus é o Mestre que alimenta os
Seus. Ele alimenta com o pão da Palavra;
Ele ensina, prega. Ele conduz os corações
para o Reino dos Céus. Mas o homem não
vive só da Palavra. O homem vive, também,
do pão que alimenta, sacia e mantém em pé.
Por isso, Jesus teve compaixão daquela
multidão que há três dias o seguia e não
tinha nada para comer. Então, Ele manifesta
aos Seus discípulos a preocupação d'Ele.
Nós, como discípulos de Jesus,
precisamos ouvir a preocupação do Mestre.
Ele está preocupado com multidões que, no
mundo em que vivemos, não têm o que
comer.
O homem tem sede e fome de Deus.
E nós precisamos levar Deus aos corações,
anunciar a Sua Palavra e proclamar o Seu
amor. Mas, por favor, não vivamos a
hipocrisia da pregação. Não basta
anunciarmos nos microfones, nos meios de
comunicação e nas redes sociais que “Jesus
é o Senhor”, se não nos preocupamos com a
fome das pessoas.
São muitos os famintos e são
grandes as multidões que, neste mundo, não
têm o que comer. Nas nossas ruas, crianças
passam fome; nas nossas cidades, pais de
famílias, homens e mulheres, muitas vezes,
não têm o que comer.
É doloroso dizer que muitas pessoas
comem alimentos estragados; comem
alimentos que fazem mal só para poderem
enganar a fome. Enquanto isso, nas nossas
casas, jogamos comida fora, crianças só
comem o que querem e jogam comida fora.
Perdemos a consciência do valor
sagrado do alimento e perdermos a
consciência do valor sagrado da
solidariedade. A nossa solidariedade tem
nome, ela chama-se compaixão. Jesus sofre
com todos aqueles que sofrem. Ele sofre a
fome, a penúria; sofre por não ter o que
comer.
Não se trata de explicações
sociológicas para a fome, para a miséria
humana, porque teríamos diversas razões e
explicações. Aqui, trata-se de cuidar de
quem passa fome, de dar o pão a quem não
tem o que comer, de repartir o que temos em
nossa casa, ir ao encontro daquele que é
necessitado.
Não podemos permitir que, ao nosso
lado e até distante de nós, qualquer filho de
Deus passe fome. Não podemos, na nossa
consciência cristã, dizer que esse problema
não é nosso. Isso seria sinal de que não
somos discípulos de Jesus, porque é Ele
quem chama os Seus discípulos para dizer
que tem compaixão daquela multidão que
não tinha o que comer.
Jesus diz, ainda hoje, que tem
compaixão de todos aqueles que não têm o
que comer. Multipliquemos os nossos pães,
os alimentos que temos em nossa casa.
Multipliquemos a nossa solidariedade para
que possamos dividir e repartir com aqueles
que não tem.
Deus abençoe você!

Embora o consumo
moderado de álcool possa proteger
contra doenças cardiológicas, o
excesso tem consequências graves,
principalmente em comemorações
como o Carnaval, onde bebe-se
muito e em pouco tempo.
Mais de 5 drinques para
homens e 4 para mulheres são
suficientes para provocar
embriaguez e elevar os níveis de
álcool no sangue acima de 0,08%,
ilegal em muitos países. Após esta
quantidade de álcool, o indivíduo
perde o discernimento e se expõe a
riscos, como agredir ou ferir
alguém, ou ferir-se, a violência
doméstica, a acidentes de carro, e
também a hipertensão arterial,
infarto e acidente vascular cerebral
hemorrágico.
Há outros riscos: os jovens
frequentemente associam bebidas
energéticas ao álcool. Elas podem
lhe dar asas, mas a que preço?
Estudo australiano mostrou
que o número de atendimentos em
emergências hospitalares a
usuários de energéticos,
praticamente dobrou entre 2007 e
2011, mostrando expressivo
aumento no consumo e
preocupante descaso ou ignorância
sobre seus efeitos colaterais.
O mesmo estudo apontou
incidência de 40% de efeitos
colaterais como: taquicardia,
agitação, agressividade, cefaleia,
náusea, vômito, dores no peito, e
raramente crises convulsivas,
devido à ação cardiovascular e
psicoativa da cafeína e da taurina.
A literatura descreve infarto
do miocárdio em adolescentes,
espasmo de coronárias, dissecção
aguda da aorta, fibrilação atrial e
parada cardíaca após uso excessivo
de energéticos.
Estes efeitos não são
atribuídos apenas à cafeína, mas a
outros componentes, como a
taurina que interfere com os canais
de sódio nas células cardíacas,
podendo levar a arritmias.
A L-carnitina e o açúcar,
contido em alta quantidade, eleva
os níveis de insulina, que aliados à
glucoronolactona, provocam

disfunção endotelial e
aumentam a resistência
cerebrovascular, dificultando a
circulação cerebral.
Os fabricantes de
energéticos afirmam que a
quantidade de cafeína em cada
bebida não é maior que a cafeína
contida em uma xícara de café.
Porém estudos mostram que a
cafeína contida no café produz bem
menos efeitos colaterais. É que os
efeitos relatados não são apenas da
cafeína, e sim da ação conjunta das
várias substâncias contidas nos
energéticos. Dada a frequência de
efeitos deletérios, alguns países
europeus proibiram sua venda a
menores de idade.
Importante ressaltar que o
uso de energéticos mascara os
efeitos do excesso de álcool,
fazendo o indivíduo não avaliar
bem o estado de embriaguez,
podendo beber mais do que
gostaria ou poderia. Ou seja, ao
juntar dois elementos com efeitos
nocivos parecidos para o sistema
cardiovascular e para o
comportamento, é quase certo que
o indivíduo vai sofrer um deles.
Isto sem contar quando
entram em cena os estimulantes
ilícitos como anfetaminas e
ecstasy, potencializando mais
efeitos e riscos. Por isso, caro
leitor, lembre-se de que há muitos
carnavais pela frente para serem
curtidos, vá com moderação no
álcool, hidrate-se bem com água ou
sucos, alimente-se regularmente e
deixe de lado os energéticos. Use e
se contagie com a boa e saudável
e n e rg i a q u e v e m d e s e u s
companheiros de alegria.

DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para o aplicativo "Soberano", idealizado pelo presidente
do TRE-MT, desembargador Marcio Vidal. Criado com o
intuito de colocar nas mãos do cidadão/eleitor o poder de
mudança, com o aplicativo, o cidadão pode propor e/ou
votar projetos de lei de iniciativa popular. A iniciativa
popular está prevista no artigo 5º, IV da Constituição do
Estado de Mato Grosso e consiste na possibilidade do
cidadão de propor projetos de lei à Assembleia Legislativa
do Estado de Mato Grosso. A ferramenta está disponível
gratuitamente no Google Play. Agora, com a aprovação da
Lei, o TRE iniciará o desenvolvimento da versão iOS.
PRETAS

Para os sujismundos que descartam seu lixo de qualquer
jeito emporcalhando praças, calçadas, ruas, avenidas da
cidade e principalmente em terrenos baldios. São
constantes os flagras de lixo espalhados. Diante de tantas
campanhas de educação ambiental que circulam em redes
sociais e até mesmo realizados por órgãos responsáveis
pelo meio ambiente, ainda existem pessoas sem
consciência da importância de se preservar o meio em que
vivemos. A exemplo desse lixo depositado em terreno
baldio, esse registro é apenas um local, enquanto existem
muitos outros pela cidade. Queremos uma cidade limpa,
então façamos nossa parte.
BRANCAS

-----------------------------------------

JOSÉ ALMIR ADENA é médico
cardiologista, um dos fundadores
do departamento de
Cardiogeriatria da Sociedade
Brasileira de Cardiologia (SBC) e
membro da Academia de Medicina

Para a ação preventiva da ACEC de Cáceres, em conjunto
com a Federação e demais Associações do Estado, do
manifesto contra a Feira do Brás, pratica que não contribui
com o desenvolvimento da economia municipal e ainda
causa revolta nos comerciantes da cidade, que empregam,
pagam impostos e fazem o dinheiro circular na praça.
Atitude acertadíssima de evitar que a feira se instale em
Cáceres.
PRETAS

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

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

Padre Roger Araújo: Sacerdote da
Comunidade Canção Nova, jornalista e
colaborador do Portal Canção Nova
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REGULAMENTAÇÃO

A lei que regulamenta o transporte privado foi sancionada pelo presidente Michel Temer e exige que os municípios regulamentem e fiscalizem esses serviços

Audiência Pública em Cáceres discutiu legalização
de aplicativo de transporte privado de passageiros
Da Redação

Foto: Joner Campos

A

necessidade de
regulamentação do trabalho
dos profissionais e empresas
que gerenciam o serviço de
transporte por meio de aplicativo,
como o POP69, foi debatida nesta
quarta-feira, em audiência pública,
realizada na Câmara Municipal de
Cáceres.
De acordo com o vereador
Cézare Pastorello, o objetivo da
audiência é a regulamentação do uso
do aplicativo de transporte no
município, conforme regulamenta a
lei federal que inclui a modalidade
no Plano Nacional de Mobilidade
Urbana.
"É um tema que está em
discussão por todo Brasil e nós
vamos regulamentar de forma que
melhor atenda às necessidades da
população, dando condições para
que os taxistas e mototaxistas
continuem no mercado e seja mais
competitivos", justificou o
parlamentar.Para Anderson,

Na defesa Marcos Oliveira,
representante do aplicativo,
explicou que estão amparados pela
Legislação Federal e que esta
viabiliza a prestação de serviço na
cidade.
«Não viemos a Cáceres com
a intenção de tirar serviço de
ninguém, somos uma empresa que
busca seu espaço, aqui contratamos
parceiros para a prestação desses
serviços e buscaremos a legalização,
ressaltou o representante do POP69.
Ainda durante a sessão, os
mototaxistas e taxistas já instalados
na cidade, afirmaram que também

estão em busca de instalar
um aplicativo para atender os
serviços de transporte aos cidadãos,
decisão essa que foi esplanada
durante a reunião da categoria com o
prefeito Francis Maris.
Para os vereadores, a
regulamentação da prestação de
serviços via aplicativos é a melhor
saída para a resolução desse
impasse.
A sessão, contou com a
presença de mototaxistas, taxistas,
representantes do aplicativo, da
Prefeitura, Unemat, cidadãos e
parlamentares.

RECONHECIMENTO

Por relevantes trabalhos, educador físico recebe
Título Paul Harris do Rotary Club de Cáceres

Representante do aplicativo e mototaxista expuseram suas considerações

representante dos
mototaxistas, o aplicativo POP69,
chegou na cidade e já começou a
operar, sem procurar a prefeitura e a

legalização do serviço,
enquanto que os taxistas e
mototaxistas da cidade pagam
impostos e trabalham dentro da

Da Redação

U

m dos grandes momentos de
Rotary, é a entrega do Título
de Companheiro Paul
Harris, que expressa a gratidão da
entidade à pessoas que prestam
serviços voluntários às comunidades
onde atuam profissionalmente
desenvolvendo projetos que
estimulem a boa vontade e a paz
mundial.
O Rotary Club de Cáceres
outorgou ao educador físico, Nilson
Modesto de Moura, o Título de
Companheiro Paul Harris, na noite
de quarta-feira em solenidade
realizada durante reunião semanal
do clube.
O reconhecimento se deve
aos vários projetos voluntários que
ele desenvolve há anos junto a
comunidade, a exemplo: Liga da

PARCERIA

Associação esportiva promove shows de
prêmios em prol do esporte em Cáceres
Assessoria

U

ma Associação Esportiva
formada por diversas
entidades ligadas ao esporte
em Cáceres vai realizar um show de
prêmios, sorteando uma moto nova
através de cartelas de bingo, em
sorteio já marcado para o dia 25 de
maio próximo.A promoção foi
apresentada nesta semana em um
encontro de desportistas e
representantes de associações
esportivas do município, na sala de
reuniões do Gabinete na Prefeitura.
O prefeito Francis Maris
Cruz participou a reunião, ao lado da
secretária de Esporte, Eliane Batista
e do coordenador municipal de
Esportes, Marco Antônio
Nascimento (Marcão).
Francis destacou que a
Prefeitura vai dar total apoio, como
parceira da promoção. “Os recursos
não são suficientes, por isso
precisamos usar a criatividade e a
nossa força de união para conseguir

objetivos. Assim, no
comprometemos em apoiar a
comunidade esportiva para
trabalharmos juntos em prol do
esporte e ao mesmo tempo do bemestar de todos”, pontuou o prefeito.
A secretária Eliane explicou
que as secretarias de Assistência
Social e de Esporte irão dar o
respaldo necessário, dentro do
possível, para que promoção tenha
êxito. Para isso, será oferecido um
dia inteiro de atividades,
“Dia D”, com prestação de
serviços sociais e de saúde, além da
realização de jogos em várias
modalidades, não só de esporte, mas
também de lazer, como um
campeonato de jogo de 'truco' no
baralho e outros atrativos.
A Associação dos
esportistas definiu na reunião que a
renda da venda de 20 mil cartelas do
bingo da moto (R$ 10 cada uma) será
revertida em prol das associações e
Foto: Assessoria

do esporte.
E m
n o m e
d o s
representantes desportistas que
participaram da reunião, o radialista
Manga Rosa se disse satisfeito com a
atenção do Governo municipal para
com as associações esportivas
espalhadas pelo município. “Pela
primeira vez se uniu a classe dos
desportistas em todas as
modalidades.
É a união do útil ao
agradável. O mais interessante é que
teremos um dia não só esportivo,
mas social e de serviços para as
comunidades. Será um 'Dia D' no
Geraldão.
Não é só mais um bingo,
mas uma festa de integração, onde
toda a renda será revertida em prol
do esporte cacerense. Por isso, estão
de parabéns o prefeito Francis e a
Secretaria de Esportes pelo apoio a
essa promoção”, afirma Manga
Rosa, salientando ainda que o evento
deverá ser o primeiro de muitos
outros que vão reunir não só as
pessoas ligadas ao esporte, mas
também suas famílias e o público de
maneira geral.

Saúde no PSF da Cohab
Nova; na Associação Remanso
Fraterno João Gabriel; Corrida de
Rua - Aqui tem coragem, entre
outros.
Nilson construiu ao longo
dos anos uma carreira brilhante de
voluntariado auxiliando e se doando
por causas sociais, seja
desenvolvendo projetos ou se
colocando a disposição para servir o
próximo.
Característica de pessoas
merecedoras do titulo Paul Harris.
Assim ao receber o Título, o
agraciado está sendo reconhecido
por toda a comunidade rotária do
mundo.
A homenagem foi outorgada
pelo companheiro Gilmar Batista
Marostega, do Rotary Club de
Foto: JCC

Nilson recebendo o Pin de Companheiro Paul Harris

Reunião alinhou show de prêmios para março
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Nas redes sociais amigos, fãs e parentes lamentam a morto do cantor

Cantor sertanejo é encontrado morto
dentro de sua residência em Araputanga
Da Redação
Foto: Reprodução

BIOMETRIA

Metade dos eleitores de Mirassol
D'Oeste podem ter título cancelado
Mirassol Urgente

H

á poucas semanas do
fim do prazo
estabelecido pela
Justiça Eleitoral para o
cadastramento biométrico, mais
de dez mil eleitores de Mirassol
D'Oeste ainda não foram até o
cartório e, caso não compareçam,
terão o título cancelado.
Considerando o total de 19.700
eleitores no município, isto
significa que, se houvessem
eleições hoje, somente 9.700
eleitores estariam autorizados a
votar.
Em razão disso, desde o

último dia 13 de fevereiro,
o Cartório Eleitoral de Mirassol
D'Oeste passou a atender em
horário ampliado.
O atendimento ao eleitor
está acontecendo das 07h às 19h,
de segunda a sexta-feira e visa
aumentar o número de eleitores
cadastrados por dia, ao mesmo
tempo em que facilita para
cidadão o acesso a revisão
biométrica, que é obrigatória.
O eleitor que não fizer o
cadastramento biométrico terá o
seu título de eleitor cancelado. O
prazo final é 29 de março.
Foto: Ilustrativa

Fábio Perez tinha muitos fãs em Araputanga

O

corpo do cantor
sertanejo Fábio Perez dos
Reis, de Araputanga, foi
encontrado morto em sua
residência, localizada no Centro
da cidade. Informações dão conta
que vizinhos acionaram a Polícia
Militar, após sentiram mau
cheiro, vindo da residência de
Fábio.

Familiares da vítima foram
acionados pelos policiais e
quando adentraram na quitinete,
o cantor já estava sem vida.
A Perícia Oficial e
Identificação Técnica - Politec,
após os trabalhos de praxe
encaminhou o corpo de Fábio ao
Instituto Médico Legal para
exames de necropsia, que

revelaram as possíveis
causas da morte.
Fabio Peres, tinha 34
anos, não era conhecido no
Estado, mas em Araputanga tinha
muitos fãs.
Os amigos e familiares
lamentam a sua morte prematura,
nas redes sociais.

ASSALTO A BANCO

Em menos de 3 meses, agência Sicredi
de Figueirópolis é invadida duas vezes

Eleitores tem até 29 de março para recadastramento biométrico

Da Redação

N

a madrugada de ontem, a
agência da Cooperativa
Sicredi de Figueirópolis
D'Oeste foi invadida por
bandidos fortemente armados.
Em menos de três meses a
agência já foi invadida duas
vezes.
De acordo com
informações a ação dos bandidos
aconteceu por volta das 2h,
quando cerca de dez criminosos

portando armamento
pesado e explosivos invadiram a
agência e estouraram os caixas
eletrônicos, que ficaram
totalmente destruídos, bem como
outros setores da agência.
A polícia atendeu o
ch amad o e já in icio u as
investigações, ainda não foi
revelado o valor subtraído pelos
bandidos.
Nota do Sicredi - Em relação ao
Foto: Divulgação

Caixas ficaram totalmente destruído

arrombamento à agência em
Figueirópolis D'Oeste – prédio
onde a unidade opera
temporariamente – ocorrido na
madrugada desta quinta-feira
(21), o Sicredi informa que a
invasão foi detectada pelo
sistema de segurança. Houve
danos materiais e subtração de
valores, cujo montante está sendo
apurado.
A Polícia Militar foi
a c i o n a d a e d á o s
encaminhamentos para a
investigação. Em função dos
danos causados pela ação
criminosa, a agência ficou
fechada ontem e retoma o
atendimento hoje.
O Sicredi lembra aos
associados sobre a possibilidade
de uso dos canais de atendimento
digitais, como o aplicativo do
Sicredi e o internet banking. A
instituição financeira cooperativa
reforça que investe
continuamente em segurança
com o objetivo de proteger as
pessoas, o patrimônio e para
atender as necessidades dos seus
associados e da comunidade onde
atua.
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EDUCAÇÃO

Em Cáceres SEDUC-MT e Assessoria Pedagógica estadual extinguem EJA de Unidade Escolar e deixa mais de 120 alunos sem estudar

Alunos fazem manifestação contra a SEDUC-MT
na Escola Dr. José Rodrigues Fontes em Cáceres
Foto: Divulgação

Notícia Vip

participa deste princípio e
sob esta luz deve ser considerada.
Constituição Federal de
1988, que em seu artigo 208,
assegura a educação de jovens e
adultos como um direito de todos:
“O dever do Estado com a
educação será efetivado mediante
garantia de: I – ensino
fundamental, obrigatório e
gratuito, assegurada, inclusive,
sua oferta gratuita para todos os
que a ele não tiveram acesso na
idade própria”.
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDB
9.394/96) que, trata da educação
de jovens e adultos no Título V,
Escola Estadual Dr. José Rodrigues Fontes
capítulo II como modalidade da
overno do Estado de
Brasil incorporou como educação básica, superando sua
Mato Grosso através da princípio que todas e qualquer dimensão de ensino supletivo,
Assessoria Pedagógica, e d u c a ç ã o v i s a o p l e n o regulamentando sua oferta a
r e p r e s e n t a n t e l e g a l d a desenvolvimento da pessoa, seu todos aqueles que não tiveram
SEDUC/MT, na cidade de preparo para o exercício da acesso ou não concluíram o
Cáceres – MT está trabalhando no cidadania e sua qualificação para ensino fundamental. Artigo 37. A
intuito de inviabilizar e/ou não o trabalho. (CF.Art. 205). educação de jovens e adultos será
proporcionar a modalidade de Retomado pelo Art. 2º da Lei de destinada àqueles que não
Ensino Jovens e Adultos (EJA) de Diretrizes e Bases da Educação tiveram acesso ou continuidade
Cáceres – MT, no período Nacional-LDB-9.394/96, este de estudos no ensino fundamental
noturno, de várias Escolas princípio abriga o conjunto das e médio na idade própria.
Estaduais, que trabalham a mais pessoas e dos educandos como Parágrafo 1º Os sistemas de
de 15 anos com a modalidade, um universo de referência sem ensino assegurarão gratuitamente
entre elas: Escola Estadual Dr. limitações. Assim, a Educação de aos jovens e aos adultos, que não
José Rodrigues Fontes, Escola Jovens e Adultos, modalidade puderam efetuar os estudos na
Estadual São Luis e a Escola estratégica do esforço da Nação idade regular, oportunidades
em prol de uma igualdade de e d u c a c i o n a i s a p r o p r i a d a s ,
Estadual Demétrio Costa Pereira.
A Constituição Federal do acesso à educação como bem consideradas as características do

alunado, seus interesses,
condições de vida e de trabalho,
mediante cursos e exames.
Parágrafo 2º O Poder Público
viabilizará e estimulará o acesso e
a permanência do trabalhador na
escola, mediante ações
integradas e complementares
entre si.
Diante do conhecimento
de todos estes fundamentos, a
SEDUC/MT representada pela
Assessoria Pedagógica Estadual
do município, imbuídos de uma
ideologia de um “Estado
Mínimo”, com “menos
despesas”, em consonância com a
medida tomada de Calamidade
Financeira pelo governador.
Coloca que o problema está em
oferecer a modalidade da EJA,
em Escolas que não estão em
consonância com a administração
Direta. Mas esta consonância,
não é recíproca, porque algumas
escolas como a DR. JOSÉ
RODRIGUES FONTES, tem a
quantidade de alunos adequados
para abertura de várias turmas no
período noturno. Haja visto, que
esta escola está localizada no
Bairro Cavalhada, onde abrange
vários outros bairros de extensão
imensas, como: Cavalhada II,
Cavalhada III.
A Assessoria alega que
ficarão duas Unidades Escolares

G

para atender a modalidade
da EJA, A Escola Estadual
“Milton Marques Curvo e Centro
Educacional Onze de Março”.
Duas escolas que ficam a
quilômetros de distância dos
bairros. Inviabilizando a procura
dos alunos a sala de aula. Com a
justificativa da contenção de
despesa do Estado.
Os alunos da Escola
Estadual Dr. José Rodrigues
Fontes, não aceitam esta
imposição, pois segundo os
mesmos, eles trabalham o dia
inteiro, chegam cansados em suas
casas e tem que andar mais de 3
km para poder estudar, muitos
deles não tem sequer bicicleta
para locomover até a unidade de
ensino.
Sentem-se lesados em
seus direitos, e estão desde o
início das aulas dia 11/02/2019
frequentando a escola esperando
uma resposta da Assessoria
Pedagógica a seus pedidos, que
até o dia de hoje não houve
resposta ou se quer satisfação
plausível e que não infrinjam os
seus direitos constitucionais.
Com a não devolutiva do
órgão governamental, prometem
ingressar com pedido de
providencias Junto ao Ministério
Pública Estadual para manterem
seus pedidos respeitados.
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PONTES E LACERDA

A vistoria teve início no bagageiro inferior do veículo e lá estava a mala contendo o entorpecente

PRF apreende 9 kg de maconha que seriam
levados para o Acre em ônibus interestadual
Assessoria

Foto: PRF

Mato Grosso do Sul. A
jovem iria receber uma quantia
em dinheiro para levar o ilícito
até a cidade de Rio Branco, no

Acre. A ocorrência foi
encaminhada para a Polícia
Judiciária Civil de Pontes e
Lacerda/MT.

IRREGULARIDADES

MP e matadouro firmam TAC para
adequação de medidas sanitárias
Assessoria

C

om o objetivo de sanar
irregularidades
apontadas em inspeção
realizada pelo Instituto de
Defesa Agropecuária de MT
(INDEA), o Ministério
Público Estadual, por meio da
Promotoria de Justiça Cível de
São José dos Quatro Marcos,
firmou Termo de Ajustamento
de Conduta (TAC) como
Matadouro Lima Ltda, para a
adequação de medidas
sanitárias nas áreas externas e
internas do estabelecimento.
Entre as irregularidades
apontadas estão: falta de
pavimentação da passagem de
veículos de pessoas, currais
não higienizados após a saída
dos animais, método de
insensibilização utilizado
inadequado, vestiário e
sanitários em estado
insatisfatório de higiene,
ausência de local para
descanso e refeições para
funcionários, falta de
tratamento da água, entre

A passageira A.L.F. assumiu o transporte da droga

C

erca de 9 Kg de
substância análoga à
maconha foram
retirados de circulação pela
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na manhã desta quinta
(21).
A apreensão foi
realizada durante abordagem
de rotina a um ônibus da linha
Cascavel/PR – Porto

Velho/RO, na BR-174, em
Pontes e Lacerda.
A vistoria teve início no
bagageiro inferior do veículo e
lá estava a mala contendo o
entorpecente.
Os agentes observaram
o ticket de identificação da
bagagem e logo descobriram
que pertencia a passageira da
poltrona de número 11. A.L.F,

d e 2 2 a n o s ,
prontamente assumiu o
transporte da droga e recebeu
voz prisão dos PRFs.
A suspeita disse ainda
que a droga foi entregue em sua
residência, em Campo
Grande/MS.
O remetente da
“encomenda” teria sido um
conhecido que encontra-se

outros itens.
Ficou acordado que o
Matadouro Lima deverá
apresentar, até junho deste ano,
documentos demonstrando o
cumprimento parcial ou total
das obrigações firmadas. O
descumprimento do prazo
fixado poderá acarretar multa
diária de R$ 5 mil.
De acordo com o
promotor de Justiça Fábio
Rogério Sant'Anna Pinheiro é
necessária a rigorosa
fiscalização de produtos de
origem animal, quanto a
adoção de práticas de
produção, manejo, transporte,
resfriamento e estocagem, "de
modo que deve ser verificada
pelo responsável a
proveniência animal e a
respectiva guia de transporte
animal - GTA - seguindo as
recomendações exigidas pelo
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento",
declarou o promotor.
Foto: Ilustrativa

Matadouro tem até junho para cumprimento das obrigações firmadas

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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CONVOCAÇÃO

O arbitral deverá tratar assuntos como regulamento, fórmula de disputa, tabela básica e outros relacionados

FMF realizará congresso técnico para
definir Estadual Sub-19 no próximo mês
Foto: Assessoria/Arquivo

Redação c/ Assessoria

Reuniões acontecem no período de 7 a 14 de Março

A

F e d e r a ç ã o
Matogrossense de
Futebol convocou para
os dias 7 e 14 de Março, todos
os clubes interessados em
participar do Congresso
Técnico para as disputas dos
Campeonatos Mato-grossense
Sub-19 e Feminino 2019,
respectivamente.
O arbitral deverá tratar
assuntos como regulamento,
fórmula de disputa, tabela

BOLETIM FINANCEIRO

Santa Cruz ficou com maior parte da renda
pela Copa do Brasil; Sinop recebeu R$ 1,6 mil
Só Notícias

A

Confederação Brasileira
de Futebol (CBF)
divulgou, esta semana, o
boletim financeiro da partida
entre Sinop e Santa Cruz, pela
primeira fase da Copa do Brasil. A

partida foi disputada semana
passada, no Gigante do Norte.
Segundo o documento, o clube
pernambucano embolsou R$ 2,4
mil da renda líquida. Já o Galo do
Norte ficou com R$ 1,6 mil.
Foto: Diego Oliveira

O time pernambucano embolsou 2,4 mil da renda líquida

O boletim aponta que o
Sinop vendeu 1.989 ingressos, de
uma carga de 4,2 mil. Os bilhetes
foram comercializados a preços
de R$ 15 (meia-entrada), R$ 20
(arquibancada antecipada) e R$
30 (arquibancada). A arrecadação
bruta foi de R$ 35,9 mil. Ainda
foram distribuídas 200 cortesias.
Já as despesas da partida
somaram R$ 31,8 mil. Neste
montante estão incluídos os
gastos com arbitragem (R$ 5,7
mil), transporte e hospedagem
dos árbitros (R$ 13,7 mil),
emissão de bilhetes e controle de
acesso (R$ 2,8 mil) e ambulância
(R$ 1,6 mil).
Ainda foram destinados
R$ 3,5 mil para a Federação
Mato-grossense de Futebol
(FMF) e R$ 1,7 mil para o
Instituto Nacional de Seguridade
Social (INSS).
Em campo, o Sinop
acabou derrotado, por 2 a 1, e deu
adeus à competição. O Santa
seguiu adiante e, na segunda fase,
enfrentará o Náutico.
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básica e outros
relacionados. As reuniões
estão marcadas para às 14h30,
no auditório da FMF, em
Cuiabá.
O campeão da categoria
Sub-19 será o representante de
Mato Grosso na Copa São
Paulo e Copa do Brasil 2020.
Já o campeão do Estadual
Feminino estará com a vaga
assegurada no Campeonato
Brasileiro Feminino A2 de

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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No rol dos aniversariantes de hoje,
o rotariano Washington Calado
Barbosa, pessoa incrível, humano
e hiper alto astral. Parabéns e
muitas felicidades! Que a vida
continue sorrindo e presenteando
você com as melhores graças, com
muito amor, com muita saúde,
amizade e felicidades. Desejo que
você possa celebrar a vida hoje e
s e m p re . F e l i z A n i v e r s á r i o
companheiro! Na foto com a
esposa Naiara Rondon.

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

By Rosane Michels

Esotérico
Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando
dias de mudanças
importantes em projetos
profissionais e planos de
negócios, que podem apontar para novos
caminhos em sua carreira. O momento
pode estar relacionado com a decisão por
uma mudança de carreira.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando
dias de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. Assuntos
domésticos e familiares podem fazer parte
dos próximos dias. O momento é ótimo
para cuidar de sua alma através da
meditação e leituras.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão
no mesmo signo, indicando
dias de maior envolvimento
com projetos de médio
prazo, pessoais e
profissionais. Uma viagem pode ser
marcada ou realizada nos próximos dias.
O período é ótimo para concretizar um
novo caminho espiritual.

V ên u s em C ap r icó r n io
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando dias
de mudanças em projetos que
envolvem a comunicação. O
momento é ótimo para uma
viagem rápida de negócios, que promete
bons frutos. A energia deste dia tende a
trazer a necessidade de aprofundamento em
relações de amizade.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando dias
em que acordos e
negociações que até agora se
mostraram mais difíceis,
começam a ser solucionados e firmados.
Uma grande soma de dinheiro, assim como
uma parceria financeira, podem ser
negociados.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão
no mesmo signo, indicando
dias de maior envolvimento
com a vida material e
financeira. Uma boa notícia, que traz
mudanças em sua vida financeira, pode
chegar a qualquer momento. Os
próximos dias envolvem transformações
em um relacionamento.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão
no mesmo signo, indicando
d i a s d e m a i o r
envolvimento com seus
relacionamentos, pessoais ou
profissionais. O período pode estar
relacionado com o aprofundamento de
um relacionamento. Um namoro pode
começar a qualquer momento.

Vênus em seu signo
começa a unir-se a Plutão
no mesmo signo,
indicando dias de
transformações
importantes em relacionamentos mais
próximos, tanto os pessoais, envolvendo
um romance, namoro e casamento,
quanto os profissionais, que envolvem
sociedades e parcerias comerciais.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando
dias de aumento de
responsabilidades e
mudanças em sua rotina. Um
grande projeto pode ser o responsável
pelas mudanças, que certamente
começam a surgir. O período é ótimo para
cuidados com a saúde.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando
dias de mudanças
emocionais mais profundas
e uma forte necessidade de
distanciamento emocional. O momento
pode envolver também o planejamento de
um novo projeto. Dias ótimos para a
prática da meditação.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão
no mesmo signo,
indicando dias de maior
envolvimento com
assuntos do coração. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo
e dar um passo à frente. O
relacionamento com os filhos passa por
uma mudança benéfica.

Vênus em Capricórnio
começa a unir-se a Plutão no
mesmo signo, indicando
dias de mudanças
importantes nos
relacionamentos sociais e
uma espécie de filtro nas amizades. Uma
nova e importante amizade pode ser feita,
assim como as antigas podem ser
renovadas. Vida social intensa.

Marcando mais um golaço no placar da vida, o jovem Thomas
Liberato Dias. Felicidades hoje e sempre, é o que eu lhe desejo
nesse dia especial, e que a alegria esteja sempre presente em seu
viver! Meus parabéns e um feliz aniversário! Na foto com a mãe
Eliene Liberato.

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

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

Celebrando a vida, a encantadora
Rosane Vasconcelos, que festeja mais
uma primavera ao lado da família e rol
de amigos. Uma pessoa especial como
você, merece tudo de bom que a vida tem
para oferecer. Parabéns pelo seu dia!
Que este aniversário seja especial e dê
início a um ano de vida
MARAVILHOSO! Grande beijo. Na
foto com o maridão Wandher.

MATRÍCULAS 2019 COM DESCONTOS
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Rua Antônio João, 76 Centro - Cáceres-MT Tel.: (65) 3223-6052 e 99999-1846

Desejamos sucessos a nova diretoria da OAB Cáceres,
empossada na terça-feira para o triênio 2019/2021. A nova
diretoria é composta pelo Presidente Fábio de Sá Pereira,
Demétrio Francisco da Silva (Vice-presidente), Maikon Carlos
de Oliveira (Tesoureiro), Solange Helena Sversuth (SecretáriaGeral), Ryvia Sodré (Secretária-Geral Adjunta) e Renata Faria
de Oliveira Vilela (Delegada da CAA).

Com a família reunida, Nestor Fidelis celebrou mais um ano de
vida ontem. Que o Criador lhe proporcione um novo cicle de
realizações, saúde e felicidades, sempre ao lado de quem ama.
Feliz Aniversário.

