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ENCONTRO

Economia Solidária será debatida hoje
em Cáceres no auditório Edival dos Reis
Foto: Henrique Pimenta/Seaf-MT

Acontece hoje em Cáceres, às 8 horas, no auditório Edival
dos Reis, na Unemat, o II Encontro de Economia Solidária para os
municípios da região Oeste do Estado. Página 03

MIRASSOL D´OESTE

Acadêmicos ocupam Câmara Municipal
para protestar contra falta de ônibus
Foto: Mirassol Urgente

Evento acontece no auditório Edival dos Reis na Unemat

A manifestação aconteceu de forma ordeira com presença de viaturas da PM

IMUNIZAÇÃO

Cerca de 150 estudantes universitários de Mirassol D'Oeste,
fizeram uma manifestação contra falta de ônibus para o transporte de
universitários para Cáceres. Eles promoveram uma passeata e
depois seguiram para a Câmara Municipal para pedir apoio dos
vereadores. Página 05

Vacinação contra a gripe começou
em Cáceres para público prioritário

ESPORTES

Foto: Ilustrativa

Seguindo o
calendário nacional de
vacinação, a Secretaria
Municipal de Saúde
prossegue com a campanha
de vacinação contra a
influenza, que se estende
até dia 26 de maio. A vacina
ofertada pelo SUS protege
contra três tipos de vírus da
gripe, definidos a cada ano
após análise da
Organização Mundial de
Saúde. Página 03
Vacinação prossegue
até dia 26 de maio

DEFAZ E SEFAZ

Página 07

Operação prende três agentes de
tributos por recebimento de propina

Foto: Divulgação

Três agentes de tributos estaduais
tiveram mandados de prisão cumpridos, em
uma operação deflagrada pela Polícia
Judiciária Civil (PJC-MT), na manhã desta
quarta-feira (03.05). Página 04

Café da
Manhã
Página 02

Operação Zaqueus deflagrada pela Polícia Civil de Mato Grosso

Cáceres-MT, quinta-feira 04 de maio de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

02

Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa

Prótese de silicone tem que
ser trocada a cada 10 anos?

O papel da imprensa
mundial tem sido extremamente
importante no cenário atual, em
face de uma série de
acontecimentos pouco ortodoxos,
que vem ocorrendo no mundo
moderno em que vivemos.
Tendo, como elemento
norteador das mesmas, os
constantes casos de: corrupção,
malversação do dinheiro público,
peculato e por ai vai.
O dia 3 de maio, Dia
Mundial da Liberdade de
Imprensa, criado pela UNESCO Organização das Nações Unidas
para a Educação, Ciência e
Cultura, no ano de 1993, tendo
como objetivo principal, alertar
sobre as impunidades cometidas
contra centenas de jornalistas que
são torturados ou assassinados
como consequência de
perseguições por informações
apuradas e publicadas por estes
profissionais.
Querer usar anacronismo
para limitar o papel da imprensa no
contexto atual, seria no mínimo
uma temeridade; tendo em vista
que desde o século 19 a imprensa
já era chamada de “quarto poder”,
“a voz dos sem vozes”, essas
expressões, denotam a importância
da imprensa, como elemento
norteador de informações.
A data é comemorativa,
porém com pouca expressividade,
tento em vista a tentativa
exacerbada de limitação da
imprensa, através dos poderosos.
Que de forma direta e
indireta, tentam cercear o papel
da imprensa, por entenderem a
força e o poder da informação.
Por se sentirem ameaçados,
acabam usando mecanismos
espúrios e imorais, na tentativa de
ocultar e controlar os meios de
comunicação, através de
******************************* elementos sórdidos e vergonhosos.
Por entenderem, o poder de
Benedito Figueiredo Junior é cirurgião
informação da imprensa, acabam

usando a censura, como elemento
inibidor de propagação da mesma.
Um dia antes, ao se
comemora o
Dia Mundial da
Liberdade de Imprensa; somos
mais uma vez, pegos de surpresa,
com mais uma aberração,
envolvendo poderes constituídos,
desta feita, refiro-me ao Supremo
Tribunal Federal (STF), segunda
turma, ao decidir libertar o exministro José Dirceu da prisão
preventiva por 3 votos a 2.
Obviamente, respeitamos os
senhores de toga do STF, porém
temos o direito enquanto cidadãos
brasileiros em discordar de certas
ações e julgamentos, que acabaram
na verdade, colocando em
liberdade pessoas que cometeram
crimes contra o patrimônio
público, de forma sórdida e imoral.
Assim ficou a votação, no
Supremo Tribunal Federal (STF),
segunda turma, para libertar o exministro José Dirceu, da prisão
preventiva, decretada pelo Juiz
Sérgio Moro em 2015.
Votaram: o relator do caso,
ministro Edson Fachin votou pela
manutenção da prisão preventiva;
o ministro Dias Toffoli abriu
divergência e votou pela soltura;
ministro Lewandowski também
votou pela soltura; o decano Celso
de Mello votou pela manutenção
da prisão, empatando o julgamento
em 2 a 2, coube ao nosso ilustre
conterrâneo Gilmar Mendes, o
voto minerva, este votou pela
soltura de José Dirceu; durma-se
com um barulho desses.
Pare o mundo, quero
descer!!!!!!!!!

A resposta é não. A orientação da
Sociedade Brasileira de Cirurgia
Plástica é que só se deve trocar a prótese
em caso dela apresentar problemas ou
em caso de querer mudar o tamanho
dela, ou remodelá-la pela flacidez do
peito em caso de amamentação ou pelo
processo natural de envelhecimento.
Desde o ano de 2000 até os dias
de hoje, a prótese não tem mais validade
e é segura. Nos anos 80 elas duravam
menos porque eram mais lisas e o
silicone era mais líquido – atualmente
elas são texturizadas, feitas com várias
camadas de gel coeso que não vaza e
mantém a posição.
Hoje alguns fabricantes dão
garantia vitalícia, mas os implantes
podem apresentar pequenas rupturas
com o tempo e podem causar dor e
desconforto. Essas rupturas são
constatadas em
exames como o
ultrassom que deve ser feita anualmente
como prevenção e a ressonância
magnética em casos de suspeita de
qualquer anormalidade na prótese.
Há casos, a mulher pode ter a
prótese há mais de 10 anos e não
apresentar incômodos que indiquem a
necessidade de troca. Mas, se for sentida
coceiras, latejamento das mamas,
inflamação das glândulas mamárias e
cistos, é essencial procurar um médico o
quanto antes e fazer um checkup.
Também pode ser necessária a
troca quando a paciente engorda de mais
ou emagrece muito,
o que pode
influenciar na localização da prótese que
fica mal alojada e tem que ser trocada.
Nesse caso é feita uma nova cirurgia e a
cicatriz fica em T mais aparente. Se for
apenas substituir por uma prótese maior,
então mantem-se a mesma cicatriz
embaixo dos seios. Se tiver que
remodelar a mama e ainda trocar por
uma menor, a cicatriz será feita pelo
mamilo em T. Ficando mais aparente.
De qualquer forma, vale a pena
ficar atenta aos sinais do seu corpo e se
notar qualquer anormalidade
independente de sua prótese ter 10 anos,
mais ou até menos, procure o médico o
mais rápido possível. Sua saúde sempre
tem que estar acima da estética.

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

Professor Licio Antonio
Malheiros é geógrafo
(liciomalheiros@yahoo.com.br)

plástico na Angiodermoplastic. CRM
4385 e RQE 1266. Email:
drbeneplastica@gmail.com
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CCAMPANHA PREVENÇÃO
CÂNCER
Os municípios do oeste do estado devem
ficar atentos na próxima semana. O Hospital
de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), com
a parceria do Sicredi Centro Norte, levará a
Campanha de Prevenção para: Pontes e
Lacerda (8 de maio), Adrianópolis (9), Jauru
(10), Vale de São Domingos (11), Gloria
D'Oeste (12) e Mirassol D'Oeste (13). O
objetivo é realizar exames preventivos
gratuitos de câncer de colo de útero, boca,
próstata, mama e pele. Os exames
preventivos acontecerão nos Postos de Saúde
de Família (PSF) dos municípios e a
expectativa é que 500 atendimentos sejam
realizados por dia. Informações: Elenice
Mansor (65) 9 9971-5467 ou Bruna Garcia
(65) 9 9913-5352.
FIES
O Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE), do Ministério da
Educação, prorrogou para o dia 31 de maio o
prazo para renovação semestral dos
contratos de financiamento do Fundo de
Financiamento Estudantil (Fies).
Inicialmente, a renovação terminaria neste
domingo (30). De acordo com portaria
publicada no Diário Oficial da União, está
prorrogado também o prazo para a realização
de transferência integral de curso, ou de
instituição de ensino, e de solicitação de
dilatação do prazo de utilização do
financiamento, respectivamente, referente
ao 1º semestre de 2017. Os aditamentos
deverão ser realizados por meio do Sistema
Informatizado do Fies (SisFIES). O Fies
oferece financiamento de cursos superiores
em instituições privadas a uma taxa de juros
de 6,5% ao ano. O aluno só começa a pagar a
dívida após a formatura.
FEBRE AFTOSA
A vacinação contra a febre aftosa começou
segunda-feira (1º) em 22 estados e no
Distrito Federal. A meta do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa) é imunizar 198 milhões de bovinos e
bubalinos durante todo o mês. O número
representa mais de 90% do rebanho do País,
de 217,5 milhões de cabeças. Todos os
animais deverão ser vacinados, exceto os dos
rebanhos do Acre, Espírito Santo, Paraná e
São Paulo, que nesta etapa vão imunizar
apenas animais com até 24 meses. Segundo o
diretor do Departamento de Saúde Animal
(DSA) do Mapa, os pecuaristas deverão
buscar a maior cobertura vacinal possível
para que o Brasil cumpra todas as ações
previstas no Programa Nacional de
Erradicação da Febre Aftosa (PNEFA). A
retirada gradual da vacina vai começar
somente a partir de 2019. Até lá, todo o
cronograma segue inalterado.
CONCURSO CORREIOS
Os Correios vão realizar concurso público,
em âmbito nacional, para o preenchimento
de vagas na área de Segurança e Medicina do
Trabalho. Organizado pelo IADES, o
certame abrange o preenchimento de vagas
para todas as unidades da federação, com
exceção do Mato Grosso. As vagas são para
os cargos: Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, Técnico de Segurança do
Trabalho, Enfermeiro do Trabalho,
Engenheiro de Segurança do Trabalho e
Médico do Trabalho. As inscrições estão
previstas para o mês de maio de 2017 e serão
realizadas somente pela Internet, no site da
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ENCERRAMENTO

Em alto nível e bom desempenho as equipes de Cáceres, conseguiram alcançar o 1º Lugar em várias modalidades, sendo considerada a Grande Campeã desta etapa

Cáceres foi a grande Campeã da Etapa
Regional dos Jogos Escolares da Juventude
Assessoria

Foto: Ronivon Barros

N

os últimos dias, Cáceres
foi palco dos Jogos
Escolares da Juventude
promovido pelo Estado de Mato
Grosso. A Princesinha do
Paraguai recebeu cerca de 600
alunos/atletas de várias
modalidades de seis municípios
da região oeste, incluindo Várzea
Grande.
As equipes campeãs irão
representar o seu município na
Fase Final dos Jogos Escolares da
Juventude que acontecerá em
julho na cidade de Barra do
Garças e Sinop. Na categoria A,
os jogos serão realizados entre os
dias 17 a 23 de julho e na
Categoria B, de 03 a 09 de julho,
respectivamente.
Em alto nível e bom
desempenho as equipes de
Cáceres, conseguiram alcançar o
1º Lugar em várias modalidades,
sendo considerada a Grande
Campeã desta etapa. No topo dos
degraus, Cáceres foi Campeã nas
modalidades Feminino B no
Basquete, Handebol masculino e
feminino A e B, além de Futsal

modalidades esportivas no
município. Francis destacou o
grande projeto para o esporte que
está iniciando. “Estamos
construindo um centro de
iniciação ao esporte (CIE) para
darmos condições de nossos
atletas se destacarem mais ainda
no cenário estadual e nacional”,
disse.O prefeito fez questão de
agradecer o governador do

Estado Pedro Taques e o
secretário adjunto de Esportes,
Leonardo Oliveira, pelo apoio e
ter escolhido Cáceres para sediar
essa etapa dos jogos. “Cáceres
sempre foi e será parceiro do
Estado nos projetos que possam
oferecer e contribuir com a
formação intelectual e física do
povo cacerense,” finalizou
Francis.

ENCONTRO

Economia Solidária será debatida hoje
em Cáceres no auditório Edival dos Reis
Redação c/ Assessoria

O

evento é uma realização
da Secretaria de Estado
de Agricultura Familiar e
Assuntos Fundiários e conta com
o apoio do Conselho Estadual de
Economia Solidária (Cesol) e da
Prefeitura de Cáceres.
Para o prefeito Francis
Maris, o encontro é muito
importante para região, sendo
fundamental a presença dos
prefeitos, vereadores, pequenos
produtores, presidentes de

600 atletas participaram da etapa regional

masculino A e B.
O Secretário Marcos
destacou o espírito esportivo, a
garra e o respeito entre os atletas.
“Foi muito gratificante ser
parceiro do Estado na
o rg a n i z a ç ã o d e s t e s j o g o s
estudantis da juventude”, disse
Marcos. O secretário lembrou

ainda que as demais secretarias
do município participaram de
alguma forma na organização.
Para o prefeito de
Cáceres, Francis Maris Cruz,
trazer os jogos para Cáceres é
uma forma de fomentar o
desenvolvimento do desporto e
fortalecer cada vez mais as

IMUNIZAÇÃO

associações e demais
interessados no assunto.
De acordo com
o
secretário de Estado de
Agricultura Familiar e Assuntos
Fundiários de Mato Grosso,
Suelme Fernandes, o Governo
tem apoiado essa importante
política pública de fortalecer o
associativismo e o
cooperativismo, além do
fortalecimento das mulheres
rurais.

Vacinação contra a gripe começou
em Cáceres para público prioritário

Foto: Ag. F8

Da Redação

A

proteção dura um ano e o
objetivo da vacinação é
reduzir o número de
hospitalizações e risco de mortes
devido à gripe.
De acordo com a
coordenadora de Vigilância
Sanitária, Evanilda Costa do
Nascimento Felix, a secretaria
está vacinando nesse primeiro
momento o público prioritário,
que são pessoas a partir de 60
anos, crianças de seis meses a
menores de 5 anos, trabalhadores
da saúde, professores das redes
pública e privada, povos
indígenas, gestantes, puérperas
(até 45 dias após o parto), pessoas
privadas de liberdade ( incluindo
adolescentes e jovens de 12 a 21

a n o s e m m e d i d a s
socioeducativas), colaboradores
do sistema prisional e portadores
de doenças crônicas não
transmissíveis também devem se
vacinar.
Quanto a vacinação dos
professores, Evanilda esclarece,
que pela primeira vez os
professores atuantes entram no
grupo prioritário, mas se faz
necessário a apresentação de
comprovante de trabalho,
podendo ser o holerite ou mesmo
uma declaração da escola.
Já guardas e merendeiras
não entram na listagem do grupo
prioritário, mas a vigilância já
encaminhou questionamentos ao
Ministério da Saúde e estão

aguardando resposta.
Segundo Evanilda, em
toda campanha nacional de
vacinação são seguidas as normas
do Ministério da Saúde.
O Secretário de Saúde
Roger Alessandro, destaca que
foi instalada uma sala de vacina
no Centro Referencial de Saúde,
antigo (Postão) localizado no
Bairro São Miguel na Avenida
Castelo Branco.
A vacina também está
disponível nas outras unidades de
saúde, menos no Centro de
Referencia da Mulher.
"O dia 13 de maio é o dia
“D” da campanha de vacinação,
assim a saúde vai estar 100% com
as atenções voltadas para a
campanha, com a mídia
massificando a divulgação da
vacina, que é nacional”, finalizou
o Secretário de Saúde.

Foto: JCC

Prefeito Francis destaca a importância de todos participarem do encontro

Evanilda Costa do Nascimento Felix – Coordenadora de Vigilância Sanitária
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DEFAZ E SEFAZ

Tiveram mandados de prisão cumpridos os agentes de tributos estaduais André Neves Fantoni, Alfredo Menezes Mattos Junior e Farley Coelho Moutinho.

Operação prende três agentes de
tributos por recebimento de propina
Assessoria | PJC-MT
Foto: Divulgação

Operação cumpre ordens judiciais em Cuiabá e Rio de Janeiro

A

operação Zaqueus é fruto
de trabalho conjunto
realizado pela Delegacia
Especializada de Crimes
Fazendários e Contra a
Administração Pública (Defaz),
corregedoria da Secretaria de
Estado e Fazenda (Sefaz-MT), e
com apoio do Gabinete de
Transparência e Combate à
Corrupção. As investigações que
resultaram na operação visavam
apurar a concessão de decisões

TJMT

cumpridas em Cuiabá (um
mandado de prisão, um de
busca e apreensão e a
condução coercitiva) e no
Rio de Janeiro (dois
mandados de prisão e de
busca) com apoio da
Delegacia de Repressão as
Ações de Crimes
Organizados (Draco-RJ).
Tiveram mandados de prisão
cumpridos os agentes de
tributos estaduais André
Neves Fantoni, Alfredo
Menezes Mattos Junior e
Farley Coelho Moutinho.
De acordo com as
informações apuradas
durante inquérito policial, os
agentes, de forma conjunta e
organizada, beneficiaram a
empresa Caramuru Alimentos
A/S, reduzindo a autuação da
empresa de R$ 65.938.391,10
(sessenta e cinco milhões e
novecentos e trinta e oito mil e
trezentos e noventa e um mil reais
e dez centavos) para
aproximadamente R$ 315 mil.
Para reduzir o valor da
autuação da empresa, os agentes
receberam o pagamento de
vantagens indevidas do montante
de cerca de R$ 1,8 milhão.

administrativas favoráveis a
determinadas empresas em razão
do pagamento de vantagens
indevidas, de valor aproximado
R$ 1,8 milhão, a servidores
públicos estaduais. A operação
tinha o objetivo de dar
cumprimento a sete ordens
judiciais, sendo três mandados de
busca e apreensão, três de prisão
preventiva e um de condução
coercitiva.
As ordens judiciais foram

CGJ e CIJ lançam campanha contra
exploração e abuso infanto-juvenil
Viviane Moura

A

juíza auxiliar da
Corregedoria-geral da
Justiça de Mato Grosso e
coordenadora adjunta da
Coordenadoria da Infância e
Juventude (CIJ), Jaqueline Cherulli,
abriu a campanha de combate ao
abuso e à exploração de crianças e
adolescentes com uma oficina na
tarde desta terça-feira (2 de maio). O
evento aconteceu no auditório
desembargador Gervásio Leite,
situado na sede do Tribunal de
Justiça do Estado.
A iniciativa foi escolhida
para este período por marcar o mês
em que se comemora o Dia Nacional
de Combate ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes, 18 de maio.
Entretanto, o objetivo é,
principalmente, preventivo de
acordo com a magistrada
coordenadora. “Discutiremos temas
muito relevantes neste encontro,
como a inclusão de 28 novos artigos
ao Estatuto da Criança e Adolescente
a exemplo do bullying e alienação
parental, a massificação do
aplicativo de celular do SOS Criança
(Disque 100) e o lançamento da
cartilha da CIJ 'Não se esconda
denuncie disque 100' ”, ressalta.
Outra ação que será

ARENA DA EDUCAÇÃO

Primeiro estádio-escola do Brasil
será inaugurado hoje em Cuiabá

promovida pela CGJ-MT neste mês
é o adesivamento de veículos dos
juízes que trabalham com ações de
Infância e Juventude em todas
comarcas mato-grossenses. Assim
como, a distribuição da cartilha aos
alunos da rede pública de ensino
estadual e municipal. A atividade da
campanha reúne membros do
Ministério Público, Defensoria
Pública, Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB/MT), secretarias
Estadual e Municipal de Educação e
Saúde e representantes de outras
instituições que compõem a rede de
enfrentamento ao tema.
Parceria que segundo a
presidente do Conselho Estadual da
Criança e Adolescente, Cleide
Eliane de Souza, busca assegurar os
direitos de crianças e adolescentes
por meio da informação.
Cartilha – As informações contidas
na cartilha elaborada pela CIJ
detalham o que é abuso, quais os
tipos de violência, os sinais que
apresentam uma criança ou
adolescente que sofreu abuso, o
perfil do abusador e onde denunciar.
Também faz parte do conteúdo
negligência e abandono, trabalho
infantil, tráfico de crianças e
adolescentes e abuso e exploração
sexual.
Foto: Tony Ribeiro

Yuri Ramires/Seduc-MT

O

governador Pedro
Taques e o secretário de
Estado de Educação,
E s p o r t e e L a z e r, M a r c o
Marrafon, inauguram nesta
quinta-feira (04.05), às 9 horas, a
Escola Estadual Gov. José
Fragelli, a Arena da Educação.
O primeira estádio-escola
do Brasil foi criado dentro dos
moldes do projeto Escola Plena e
funciona em tempo integral,
alinhando o ensino regular à
prática esportiva. As aulas
começaram no dia 10 de abril.
A escola tem hoje 315
estudantes e foi instalada no 2º
andar do setor Leste da Arena
Pantanal, no bairro Cidade Alta.
O projeto inicial abrange
turmas dos 7º, 8º e 9º anos do
Ensino Fundamental e 1º ano do
Ensino Médio, funcionando das
7h às 17h30 para o Ensino
Fundamental e das 7h às 18h30
para o Ensino Médio.
As salas de aula foram
montadas dentro dos espaços que
antes serviam como camarotes. A
escola ocupa 12 dos 97 camarotes
da Arena Pantanal.
Mesas, cadeiras, quadros
e equipamentos eletrônicos
foram instalados para acomodar
os estudantes e professores
durante as aulas. Além das salas, a

escola conta ainda com
biblioteca, sala de informática e
refeitório.
Na Arena da Educação os
alunos recebem alimentação
balanceada, com o
acompanhamento de
nutricionistas.
Após o turno das aulas
regulares, eles seguem para a
grade diversificada, voltada às
atividades esportivas,
informática e projeto de vida.
Para o Ensino Fundamental são
ofertadas práticas de basquete,

atletismo, skate, tênis de mesa e
xadrez; para o Ensino Médio
haverá o futsal e, para ambos os
níveis, luta olímpica, judô,
natação e vôlei de praia.
O projeto “Arena da
Educação”, em Cuiabá, faz parte
do Pró-Escolas, o maior
programa de ações e
investimentos da história da
educação do Estado de Mato
Grosso.
A Arena da Educação é a
primeira escola vocacionada do
estado.

A campanha reúne membros do MP, Defensoria Pública, OAB/MT, secretarias de Educação e Saúde e representantes de outras instituições

Foto: Junior Silgueiro/Seduc-MT

As aulas na Arena da Educação começaram no dia 10 de abril
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MIRASSOL D´OESTE

Durante a passeata, alunos lembravam a bravata do ex-prefeito Elias Leal, que disse que havia deixado cerca de oito milhões
em caixa, além da devolução da Câmara, por economia, de cerca de 600 mil reais em dezembro último. Cadê o dinheiro?

Universitários ocupam Câmara Municipal
para protestar contra falta de ônibus
Mirassol Urgente

Foto: Mirassol Urgente

Acadêmicos reivindicando transporte

C

omo da última vez, a
manifestação foi de forma
ordeira, inclusive com a
presença de duas viaturas da
Policia Militar e, momento algum
elevaram o nível, com quaisquer
tipos de ofensa, diferentemente
do que disse o ex-prefeito de
Mirassol D'Oeste, Elias Leal,
naquela primeira vez, dizendo
que o movimento foi uma
"Anarquia".
Um estudante, que
preferiu não se identificar,
ressaltou a importância da
universidade de Cáceres para a
comunidade de Mirassol D'Oeste,

denunciando a situação
insustentável, principalmente as
terças-feiras, quando a lotação
não comporta mais alunos, tendo
que deixar alguns para trás. Há
um descaso conosco, disse.
“Não obstante, hoje
temos 3 (três) ônibus da
Prefeitura e 2 (dois) fretados.
Estamos desprotegidos, falta
sensibilidade, cuidado com o ser
humano.”; “Hoje, cada aluno,
tem que disponibilizar cerca de
R$ 255,00 (duzentos e cinquenta
e cinco reais) para o transporte”,
ressaltou o aluno.
Ao site Mirassol Urgente,

outro estudante explanou a difícil
situação enfrentada pelos
universitários, que além de
percorrem cerca de 160
quilômetros por dia, precisam
arcar com as despesas do
transporte.
São cinco ônibus, com
cerca de 270 alunos, que levam
diariamente os estudantes para
quatro instituições de ensino
superior além de outras três
unidades de ensino
profissionalizante e preparatório.
“Em nenhum momento
eles pensam nos universitários,
onde muitos deles vão perder o
ano e até cancelar as suas
matriculas; que ainda existe a
possibilidade de retirarem mais
um ônibus que apoiam os
acadêmicos”, disse outro aluno.
Uma falta na faculdade
para um universitário representa
um aprendizado a menos na sua
grade curricular.
Durante a passeata,
alunos lembravam a bravata do
ex-prefeito Elias Leal, que disse
que havia deixado cerca de oito
milhões em caixa, além da
devolução da Câmara, por
economia, de cerca de 600 mil
reais em dezembro último. Cadê
o dinheiro?

Farra com dinheiro público: De bom alvitre dizer, também,
que semana passada, alguns
vereadores foram “premiados”
pelo “Instituto Tiradentes”, onde
por tal “menção”, a Câmara de
Vereadores de Mirassol D'Oeste
teria disponibilizado aquele
Instituto, o valor de R$ 750,00
(setecentos e cinquenta reais)

para cada um, mais passagens ao
custo de diárias de R$ 3.828,00
(três mil e oitocentos e vinte e
oito reais) e, R$ 2.600,00 (dois
mil e seiscentos reais)
respectivamente, além das
passagens no total de R$ 7.634,00
(sete mil, seiscentos e trinta e
quatro reais).

PONTES E LACERDA

8ª Companhia de Bombeiro Militar reverte
recursos penais em melhorias das instalações
Augusto Pereira/Corpo de Bombeiros

A

8ª Companhia
Independente de
Bombeiros Militar
(CIBM) de Pontes e Lacerda
começou, nesta terça-feira
(02.05), a pintura que finaliza a
reforma recente da unidade.
A ação foi possível graças
à destinação de uma transação
penal de extração ilegal de
madeira para o investimento em
infraestrutura das unidades da
Perícia Oficial e Identificação
Técnica de Mato Grosso (Politec)
e do Corpo de Bombeiros do
município.
A penalidade foi revertida
em recursos para a segurança
pública por iniciativa do
Ministério Público Estadual
(MPE), que foram destinados à
Politec e à 8ª CIBM, em Pontes e
Lacerda.
A divisão dos recursos
para os referidos órgãos foi uma
decisão do Conselho
Comunitário de Segurança
Pública do Município. O valor
destinado pelo MPE foi de R$
7.500,00 para a Politec e o mesmo
valor para os bombeiros. Além
disso, o Conselho Comunitário de
Segurança (Conseg) do
município ainda destinou R$ 5
mil para investimentos na
infraestrutura da 8ª CIBM.
Entre as benfeitorias
realizadas estão a restauração de
ambientes administrativos, a

reforma do banheiro e vestiário,
construção da garagem das
viaturas, manutenção de
equipamentos operacionais,
como motosserra e
desencarcerador, sistema de
acionamento dos bombeiros,
manutenção de TI, adesivos das
viaturas, entre outras ações.
A transação penal que foi
convertida no recurso se originou
numa ação da Polícia Rodoviária
Federal (PRF), que fez a
apreensão das madeiras. A perícia
foi acionada e realizou a medição
do produto apreendido e foi
lavrado o Termo Circunstanciado
de Ocorrência (TCO). Com o
intermédio do Conselho da
Comunidade, formado por
membros da comunidade do
município, foi destinado recurso
da Justiça Criminal para que a 8ª
CIBM melhorasse sua estrutura.
O tenente Felipe Shiro,
que coordenou a reforma na
unidade, destacou as parcerias da
8ª CIBM. “Sempre temos
recorrido ao MPE e ao Juizado
Especial da Comarca de Pontes e
Lacerda em busca de soluções e
temos conseguido respostas
positivas”. O capitão Wallenstein
Maia agradeceu o apoio do
Ministério Público Estadual, em
nome do promotor Frederico
Ribeiro, e à Comarca de Pontes e
Lacerda, em nome do juiz
Leonardo Tumiati.
Foto: Arquivo

Reforma da Unidade foi possível graças à destinação de uma transação penal de extração ilegal de madeira

Cáceres-MT, quinta-feira 04 de maio de 2017

GERAL

06

PROCON MT

Energia Elétrica lidera o ranking
de reclamações no mês de abril
Assessoria

N

Foto: Assessoria/Procon/Sejudh-MT

Atendimento na sede do Procon Estadual

o mês de abril, o Procon
Estadual registrou 2.366
atendimentos. Por meio do
Sistema Nacional de Informações de
Defesa do Consumidor (Sindec), foram
1.521 registros, enquanto pelo
a t e n d i m e n t o o n l i n e
(http://www.consumidor.gov.br) foram
845 reclamações em Mato Grosso.
No Sindec, o campeão de
reclamações foi a área “Serviços
Essenciais”, com 795 atendimentos.
Liderando o setor está a categoria
“Energia Elétrica”, com 366 registros,
seguido por “Água e Esgoto”, que teve
223 reclamações e “Telefonia Celular”,
com 135.
Em segundo lugar está a área
“Assuntos Financeiros”, com 311
reclamações: 152 para a categoria
“Banco Comercial”, 54 para “Cartão de
Crédito” e 26 para “Cartão de Loja”.
A área “Serviços Privados”
ocupa o terceiro lugar do ranking, com
175 atendimentos, sendo 39 para
“Escola” (pré, 1º, 2º graus e superior), 35
para “TV por Assinatura” (Cabo,
Satélite, etc.) e 34 para
“Estabelecimento Comercial

(Supermercado, Loja, Padaria,
Locadora, Frutaria, etc.)”.
Já a área “Produtos”, com 171
registros, está na quarta posição do
ranking de atendimentos presencias,
registrando 45 procedimentos para a
categoria “Telefone” (Convencional,
Celular, Interfone, etc.), 21 “Acessório
p a r a
A p a r e l h o
Eletrônico/Pilha/Elétrico” (Agulha,
Fone de ouvido, Bateria, etc.) e nove
para “Geladeira e Freezer”.
A área “Saúde” aparece em
quinto lugar, com 38 reclamações,
seguida de “Habitação” com 23
registros e em último lugar está a
categoria alimentos com oito
reclamações.
Integram o banco de dados do
Procon Estadual os registros efetuados
na sede do órgão e nos postos de
atendimento do Ganha Tempo da Praça
Ipiranga, da Assembleia Legislativa
(ALMT) e do Ganha Tempo do Várzea
Grande Shopping.
Atendimento online - Por meio da
p l a t a f o r m a
http://www.consumidor.gov.br, o
Procon registrou 845 reclamações em

M a t o G r o s s o . A á r e a
“Telecomunicações” foi a mais
demandada, com 386 registros. Em
segundo lugar estão os “Serviços
Financeiros”, com 255 reclamações; e
em terceiro “Produtos de Telefonia e
Informática”, com 109.
Na quarta posição da
plataforma está a categoria
“Transportes”, com 28 reclamações. Em
quinto lugar aparece a categoria
“Produtos Eletrodomésticos e
Eletrônicos”, com 25 registros; em sexto
lugar a categoria “Demais Produtos”,
com 21 reclamações; na sétima posição
está a área “Demais Serviços”, com 12
reclamações; e em oitavo a área
“Turismo/Viagens”, que cinco registros.
A área “Saúde” ocupa a nona
posição com três registros e, na décima
posição, está a categoria "Água, Energia
e Gás" com apenas um registro. As áreas
“Alimentos”, “Educação” e
“Habitação” não tiveram reclamações
registradas no mês de abril na
p l a t a f o r m a
http://www.consumidor.gov.br.
Serviço - O Procon-MT atende na sede
estadual, na Avenida Historiador
Rubens de Mendonça (do CPA), nº 917,
Edifício Eldorado Executive Center –
Bairro Araés, de segunda a sexta-feira,
das 12h às 18h, para registro de
reclamações, audiências, consulta de
processos e protocolo de documentos.
No posto do Ganha Tempo da
Praça Ipiranga o atendimento ao público
também é de segunda a sexta-feira, das
07h30 às 18h30 e do Várzea Grande
Shopping das 10h às 19h. No posto da
Assembleia Legislativa (ALMT), o
atendimento é de segunda a sexta-feira,
das 07h às 18h.
Outras informações podem ser
obtidas pelos telefones 151 ou (65)
3613-8500.
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4ª ETAPA

O Estadual programou as partidas finais de todas as categorias para domingo, entre 07 e 11h

Torneio de tênis começa nesta
quinta e termina domingo
Junior Martins / Assessoria FMTT
Foto: Junior Martins / Assessoria FMTT

A

4ª etapa do Circuito
Estadual de Tênis de MT,
chamada de torneio Cia
do Tênis Open, terá início nesta
quinta-feira (04), às 18h, com
entrada gratuita, e terminará no
domingo (07.05), com todas as
partidas na Companhia do Tênis,
em Cuiabá.
E os empates na liderança

de várias categorias do ranking
devem esquentar os ânimos de
tenistas e torcedores, como na 1ª
Classe Vip, entre Emerson
Gonçalves (Cuiabá) e Mathaus
Spiering (Sinop), ambos no 1ª
lugar. Outros atletas empatados
no topo do ranking são: Wallace
Romio e Gustavo Costa na
primeira posição da 1ª Classe +34

(para tenistas acima de 34 anos),
João Lucas Leite e Doublas
Vieira na 2ª Classe, Clovis Godoi
Jr. e Joilson Borges na 3ª Classe,
Rafael Araújo e Matheus Dezan
na 4ª Classe, Bárbara Almeida e
Alair Muniz na 1ª Classe
Feminina e Viviane Santos e
Saane Soares na 2ª Classe Fem.
Cenário oposto ao da 1ª Classe,

ARTE SUAVE

Atletas da Gracie Barra Cáceres Pantanal conquistam 3
medalhas de bronze no campeonato Brasileiro de Jiu Jitsu
Assessoria

A

s atletas Monique Fernanda, Thaysa Torquato e
Michela Lima, conquistaram cada uma,
medalha de bronze no campeonato Brasileiro de
Jiu Jitsu realizado pela CBJJ/IBJJF com 5.700 atletas
inscritos, em Barueri-SP na última semana.
A equipe da Gracie Barra, foi representada por 8
atletas sendo que as 3 mulheres lograram êxito,
conseguindo as melhores posições no maior e principal
campeonato de Jiu Jitsu do Brasil.

DE FORA

Sinop com dois desfalques para a
decisão do título do Mato-Grossense

Cia do Tênis Open, terá início nesta quinta-feira (04)

em que Guilherme dos Reis lidera
com folga. Na 1ª Classe Vip,
Emerson Gonçalves e Mathaus
Spiering estão empatados em 1º
lugar com 180 pontos cada e
ainda não se confrontaram pelo
circuito deste ano. Gonçalves só
competiu e venceu na 1ª etapa e
Spiering só participou e ganhou
na 3ª etapa.
Os dois continuam
invictos no estadual desta
temporada. E os demais líderes

empatados também estão neste
mesmo nível de pontuação, 180
pontos cada.
Serviço - A Companhia do Tênis
fica localizada na Rua Ranulfo
Paes de Barros, nº 200, esquina
com Rua Padre Rolim, no bairro
Jardim Independência, em
Cuiabá.
E mais informações
podem ser obtidas pelo telefone
(65)3623-1144 ou (65)984025446.

Globo Esporte

O

treinador Marcos Birigui terá
dois desfalques para escalar o
Sinop neste domingo contra o
Cuiabá, em jogo que vale o título do
Campeonato Mato-Grossense. O
atacante Andrezinho teve uma luxação
no cotovelo na derrota para o Dourado,
na Arena Pantanal e dificilmente terá
condições de jogo. O goleio Naldo levou
o terceiro cartão amarelo e também não
entra em campo. A tendência é que Jorge
Preá, no ataque, e Jamilton Spider, no
gol, sejam os substitutos.
De acordo com a assessoria do
Galo do Norte, Andrezinho teve o
cotovelo colocado no lugar ainda no
domingo, após a luxação no lance que
originou o primeiro gol da equipe. O
atleta está em tratamento intensivo com
equipamentos de fisioterapia, gelo e
imobilização do local. Ele é o artilheiro
do Campeonato Mato-Grossense com
sete gols e será uma baixa importate no
ataque. No gol, o time também fica sem
o experiente Naldo que vinha sendo um
dos pilares na defesa. Apesar da derrota
por 2 a 1 para o Cuiabá, válido pela ida, o
camisa 1 realizou boas defesas e
mostrou a segurança de sempre. A
equipe aguarda a recuperação do volante

Valtinho, titular do meio campo do Galo,
mas que está com lesão muscular. Se
manter o mesmo esquema, o Sinop pode
j o g a r c o m J a m i l t o n S p i d e r,
Maranhão, Marinho, Tayron e
M a y c o n ; D o u r a d o , Wa d s o n
(Valtinho), Alex e Sandro; Jorge Preá
e Cabralzinho.
Os times voltam a se enfrentar

no dia 07 de maio, no estádio Gigante do
Norte, às 15h, em Sinop, que deve
receber lotação máxima para o
confronto que define o campeão. O
Cuiabá joga pelo empate. Ao Sinop resta
a vitória por dois ou mais gols de
diferença para levantar o caneco.
Triunfo por um gol e a partida vai para os
pênaltis.
Foto: Julio Tabile/Sinop FC

Sinop fica sem seu camisa 1 na final do Mato-Grossense
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Esotérico
A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia de concretização e
estabilidade nos
relacionamentos afetivos. O
momento é ótimo para
comprometer-se com melhorias em um
romance, ou para transformá-lo em um
namoro mais sério. O relacionamento com
os filhos passa por um bom momento.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio
movimentando um projeto
em equipe e trazendo novas
oportunidades de contatos
com grandes empresas, que podem resultar
em um novo contrato de trabalho. Você
estará mais voltado para os amigos mais
próximos e distante de atividades sociais
vazias.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia de envolvimento
agradável e concretização de
planos em sua casa, que pode
envolver uma redecoração, pintura, ou
mesmo uma reforma. O relacionamento
familiar melhora sensivelmente. A compra
ou venda de um imóvel não está descartada.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio
m o v i m e n t a n d o
positivamente seus projetos
profissionais e planos de
negócios. Um passo à frente é dado em sua
carreira, que se torna segura e estável. O
momento é bom para pedir uma promoção
ou mudar de equipe de trabalho ou empresa.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia bastante positivo
para negociações e acordos,
podendo envolver a
concretização de um novo contrato. O
momento pode envolver uma viagem a
trabalho, que trará resultados positivos.
Uma amizade pode ser firmada.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
algumas mudanças e
concretização de projetos de
médio prazo. Os contatos com pessoas e
empresas estrangeiras é beneficiado,
assim como viagens e um processo
envolvendo estudos e intercâmbios. Você
estará bastante realista.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia de concretização de
negócios, que envolvem
ganhos imediatos. O dinheiro
chega com mais facilidade. Um contrato,
envolvendo o aumento de seus rendimentos,
pode ser firmado e assinado nos próximos
dias. Novas oportunidades de negócios a
caminho.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Crescente em
Leão deixando você mais
fechado e voltado para o
planejamento estratégico de
um projeto que envolve uma sociedade ou
parceria financeira. O momento é bom
para dar continuidade à negociação de um
empréstimo que envolve uma grande
instituição.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia de concretização e
mudanças positivas em
planos e projetos pessoais
e/ou profissionais. Um acordo ou
negociação envolvendo seu crescimento
pode ser firmada ainda hoje. Um contrato
pode ser assinado.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia
de movimento positivo em
seus relacionamentos
pessoais e profissionais, que
se tornam mais sérios e comprometidos.
Um acordo envolvendo uma sociedade ou
parceria comercial, pode ser firmado e
assinado ainda hoje.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno,
Urano e Mercúrio indicando
um dia de interiorização e
capacidade estratégica. Você
estará mais voltado para o
planejamento dos próximos passos de um
projeto, que será colocado em prática em
poucos dias. O momento envolve reflexão e
pensamento profundo.

A Lua em Leão recebe um
ótimo aspecto de Saturno e
Mercúrio indicando um dia
intenso de trabalho, no
entanto, com bons
resultados e concretização de planos e
projetos. O dia é ótimo para começar um
programa de manutenção da saúde
envolvendo uma dieta equilibrada e um
bom programa de exercícios.

By Rosane Michels

Chegou ao mundo ontem o príncipe Arthur, para
a alegria dos papais Janaina Moraes de
Campos Teodoro e Edicarlos Teodoro. Parabéns
aos papais de primeira viajem e boas vindas ao
Arthur, que Papai do céu abençoe grandemente
a sua vida,
Completando mais um ano de vida o querido amigo
Alexsandro Leite, ele que sempre está antenado nas
notícias no JCC. Felicidades Alex, muitos anos de vida,
muita saúde e paz.

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

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

Festejando data nova hoje a encantadora Vanderly
Muniz. Parabéns e Felicidades!

Linda, elegante, inteligente e simpática, assim
se resume a Musa da Pesca do 36º Festival
Internacional de Pesca, Nicole Barbosa
acadêmica do 7º semestre de Direito da Unemat.
A beleza da mulher pantaneira está muito bem
representada. Nossos aplausos com votos de
sucesso.

*******************************************************************************************
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS
06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA
Exames
0
R$ 8,0

A partir de

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

ANALISANDO PARA VIDA!

ANÁLISES CLÍNICAS

