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CENTRO DA EMPAER
Este ano, o mutirão conta com a parceria do Procon, Detran-MT, Rotary, Defensoria Pública,Fetagri), Incra, Politec, Justiça Comunitária, Sicredi, etc.

Cáceres sedia mutirão rural
da Empaer na Vista Alegre
Foto: Arquivo

Começou ontem em Porto Estrela o Mutirão Rural 2019, realizado
pelo SENAR-MT, Sindicatos Rurais e outros parceiros, e o segundo
município a receber o projeto será Cáceres, onde o evento aporta amanhã
(5) na Comunidade Vista Alegre, mais precisamente, no Centro de
Pesquisa da Empaer. O Mutirão Rural tem como objetivo levar serviços e
cidadania para as comunidades rurais. Página 03

HONDA NA CITY

PRF recupera em Cáceres
cabrito clonado no Pará
Foto: PRF/MT

Inumeros serviços são prestados à comunidade no mutirão

ASSESSORAMENTO

Implantado em Cáceres
núcleo de apoio à saúde

Honda City seria levado para a Bolívia prá virar pó

Mais um veículo suspeito de furtoe ou roubo, foi apreendido pela
policia em Cáceres, desta feita, por volta do meio dia de ontem, quando a
PRF próximo a Ponte Marechal Rondon realizou abordagem do veículo
Honda/City LX Flex, conduzido por W. C. S. O carrão dublê, clonado com
original paraense de Belém, foi apreendido. Página 06

Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria Municipal de
Saúde implanta o Núcleo de Apoio à
Saúde da Família (Nasf), que possui
uma equipe com profissionais de
diversas áreas, que, juntos, vão dar
apoio as Unidades Básicas de Saúde
(UBSs) de Cáceres, quando
solicitados pelos profissionais que
atuam nas UBSs. Cada equipe pode
atender a 9 unidades, afirmou
secretário Tony.

SENAI ALERTA

Golpistas estariam cobrando
para cadastrar aprendizes
Página 04
TRIPLO DA INFLAÇÃO

Consumidor amarga novo
reajuste da energia em MT

Página 03

Unidades terão ajuda de equipes especializadas em saúde da família

TRABALHO PARALELO

Politec marca presença na
criação do Conseg/Cáceres

Página 04
VOZ DO POVO

Foto: Divulgação

O diretor-geral da Perícia Oficial e
Identificação Técnica, Rubens Sadao Okada
esteve presente na reunião de criação do
Conselho Comunitário de Segurança Pública
de Cáceres no auditório do Fórum da
Comarca do município. O Conseg é formado
por pessoas da sociedade que atuam de forma
organizada quanto à demanda da cidade em
relação às questões de segurança.

Boca no trombone abafa
cobranca na taxa de lixo
Página 04

Diretor-geral da Politec Sadao
Okada, apoio à parceria

Página 03
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Matando os tons de Cinza
Esta semana fomos procurados
por um leitor que nos questionava
porque não havíamos divulgado um
suicidio ocorrido em Araputanga, fato
que por lógica, poderia ter sido
noticiado, claro, poderia, mas, não
deveria, como não registramos, este e
outros casos similares. Lembram da
tragédia daquela escola de Suzano no
interior de São Paulo?
A imprensa, por dever de oficio,
fez a devida cobertura, alguns,
cumprindo a ética do jornalismo sério,
como praxe aqui no Correio, outros em
tons cinza, pecando pelo
sensacionalismo e muitos, assim como a
gente, experiencia de 40 anos de
jornalismo, sabia do maléfico efeito
cascata, quase sempre em casos afins e
eles aconteceram, claro, sem gravidade,
até mesmo pela prevenção óbvia de
docentes, dentre outros ligados a
educação.
Aqui mesmo em Cáceres
tivemos o caso de uma escola estadual,
onde um grupo no mes passado com
aplicativo Massacre e 3 pontinhos
ameaçava a paz reinante no
estabelecimento, felizmente tudo ficou
no ora-veja.
Em Sinop, onde militamos na
imprensa por tres anos, na semana
passada, uma desequilibrada invadiu
uma escola com um facão ameaçando
alunos, sendo contida pelas autoridades.
Pelo Brasil afora, outros casos
semelhantes devem ter acontecido,
assim, como a simples noticia de um
suicidio, pode gerar muitos em série, já
comprovado sobretudo nos casos de
suicidio. A voluntária cautela da midia
séria no registro de infortunios, se
conbstata, porque tudo o que é veiculado
tem um fortíssimo impacto sobre a

INFLAMÁVEL
A sonegação de impostos no ramo de
combustíveis em Mato Grosso totaliza até
R$ 300 milhões anuais e precisa ser
exemplarmente combatida para assegurar
ao Estado dinheiro em caixa para honrar
suas obrigações administrativas e
constitucionais. A informação foi dada
pelo deputado estadual Wilson Santos
(PSDB) durante entrevista na rádio Band
FM e se for verdade mesmo, carece do
Estado apurar e punir os sonegadores,
cobrando o devido, ao invés de ficar
emprestando grana para pagar dívidas.
FAKENEWS NÃO
As redes do Poder Judiciário iniciaram esta
semana, a campanha #FakeNewsNão, que
tem como objetivo combater e alertar sobre
o perigo de disseminar notícias falsas, as
fake news, no ambiente digital. Ao falar
sobre a ação, o presidente do CNJ e do STF,
ministro Dias Toffoli, reafirmou que a
democracia pressupõe Judiciário e
imprensa livres. Concordamos em genero,
numero e grau, mas a campanha deveria ser
genérica, afinal, ofensas devem ser punidas
com rigor, independente de quem seja a
vitima.
FALIU,...ENEM!!
Na última segunda-feira , a gráfica RR
Donnelley, responsável pela impressão das
provas desde 2009 e que também iria
imprimir a edição deste ano, entrou com
pedido de falência. A empresa informou
estar deixando de operar no Brasil devido
às atuais condições de mercado na
indústria gráfica e editorial tradicional.
Uma alternativa, em casos emergenciais, é
o Inep conseguir uma dispensa de licitação
para contratar uma gráfica e garantir a
impressão segura das provas a tempo da
aplicação do Enem 2019. E tem uma
pergunta que não quer calar: pra onde foi a
grafica que imprimia o Diário Oficial da
União?
INCOMPETENCIA
O senador mato-grossense Jayme Campos
(DEM) classificou o pedido de
impeachment do ministro do Supremo
Tribunal Federal Gilmar Mendes como
uma 'imbecilidade' e afirmou que nem
assinou e nem vai assinar. A senadora
Selma Arruda (PSL) foi uma das pessoas
que assinou o pedido de impeachment.
Para Jayme, esta é uma falta de
responsabilidade com o Brasil, e que se
quer fragilizar o Poder judiciário. Cá pra
nós, o que tem de politico querendo ser
dono do Brasil, esquecendo que como
empregados do povo, deveriam respeitar a
divisão dos poderes.
BOCA $OLTA
O senador Jorge Reis dos Santos,
conhecido como Jorge Kajuru, foi
condenado a indenizar, em R$ 50 mil, o
jornalista Boris Casoy, por ofendê-lo em
um post no Twitter. A decisão, unânime, é
da 8ª Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo. Durante
as eleições de 2014, Kajuru usou o Twitter
para insinuar que Boris recebeu dinheiro
para fazer campanha. Em primeiro grau, a
ação por danos morais havia sido julgada
improcedente. Ao analisar o caso, o relator,
desembargador Salles Rossi, afirmou que
Boris foi alvo de expressões "nitidamente
ofensivas". É o tal negócio, liberdade de
expressão, não significa acusar alguem
sem provas.

população.
A mensagem transmitida é
extremamente assimilada pelos
espectadores, que têm a opinião
moldada a partir disso, que querendo ou
não, acabam absorvendo a opinião do
transmissor. E, nos casos de suicídios,
existe um certo tipo de convenção
profissional extra-oficial (quase como
um código que ninguém fala sobre mas
que todos sabem que existe) que
determina: suicídios não devem ser
noticiados.
O suicídio é posto à margem da
ação jornalística por se tratar de um ato
extremamente íntimo e individual. Se os
suicídios começassem a ser notícia, a
imprensa teria que começar a investigar
a vida do falecido e expor sua vida
íntima. Algo como "Ele se matou porque
foi traído pela esposa", ou "Ela tirou a

própria vida por estar muito
endividada", coisa que não seria nada
legal para a imagem do falecido e da
família.
Mas um outro motivo, e o
principal, é que a publicação massiva de
notícias de suicídio (pasme) impulsiona
aqueles que já possuem predisposição.
Quando alguém está deprimido e
começa a ver outros casos de suicídio, o
mesmo passa a ter mais coragem de
realizar o triste ato de dar cabo da própria
existência. Além de também estabelecer
um clima de caos, noticiar suicídios
frequentemente poderia até
desestabilizar a sociedade, sem
exageros.
Deu pra entender porque
raramente, a imprensa ética divulga os
suicidios e mesmo assim, com as
devidas cautelas?

Os 500 anos da circum-navegação de Magalhães e o terraplanismo... Há quase quinhentos anos, no dia 20
de setembro de 1519, uma frota de 5 navios
comandada pelo português naturalizado
espanhol Fernão de Magalhães zarpava de
Sanlúcar de Barrameda, o grande porto
marítimo andaluz, no sul da Espanha, para
efetuar a primeira viagem de circumnavegação terrestre. Como se sabe, nascido
em Portugal, Magalhães se naturalizou
espanhol e estava a serviço da Coroa
espanhola quando iniciou seu périplo para
chegar nas Ilhas das Especiarias (Molucas)
navegando pelo Oeste e evitando a rota do
Cabo cursada pelos portuqueses.
Atravessando tempestades,
calmarias e motins de marinheiros e oficiais
compreensivelmente revoltados com as
incertezas da rota, Magalhães cruzou o
estreito que ganhou seu nome, entrou no
Pacífico, e chegou às Filipinas. Alí, em
1521, foi morto num combate pelo chefe
Lapu-lapu que se tornou herói nacional
filipino após da independência do país
(1898), até então colônia espanhola.
Elcano, capitão espanhol, levou um

dos navios da frota de Magalhães de volta a
Sanlúcar de Barrameda, completando assim
a primeira volta ao mundo. Malgrado o
avanço da ciência da época, ainda
predominava a geografia de Ptolomeu que
postulava a existência de um só oceano
circundado de terras.
Magalhães e Elcano batizaram o
Oceano Pacífico e enterraram de vez a
geografia formulada na Grécia antiga.
Agora, Portugal e Espanha disputam a
primazia da celebração do quinto centenário
da célebre e tormentosa viagem que mudou
a história mundial. Todavia, o fato mais
impressionante do quinto centenário da
prova definitiva da esfericidade do planeta é
o retorno das ideias afirmando que a terra é
plana.
Sempre houve gente que
desconsiderou a viagem de MagalhãesElcano, o heliocentrismo, os milhares de
percursos transoceânicos de navios e aviões,
a órbita dos satélites, a viagem do homem à
Lua, os traçados dos GPS, para aderir ao
terraplanismo. Mas agora o movimento se

EXPEDIENTE

avolumou e aparece como um componente
importante das teorias conspiracionistas que
pululam na mídia social. Um documentário
dirigido por Daniel J. Clark, "A Terra é
plana" (Behind the curve), apresentado na
Netflix, retrata os terraplanistas americanos
com boa fé e pertinência.
Eles poderiam até reivindicar uma
filiação com a geografia ptolomaica, visto
que seus mapas apresentam a Terra como
um gigantesco disco circundado por uma
barreira de gelo que seria a Antártica. Como
apontam os especialistas consultados no
filme, as entrevistas e os estudos realizados
em várias universidades, o terraplanismo,
baseado no conhecimento intuitivo e
autorreferente, agrega outras teorias
conspiracionistas.
Tudo indica que o renascimento e a
expansão do movimento devem-se às
mídias sociais e sobretudo ao YouTube. Ou
seja, a teoria sobre a terra plana não vai
acabar nunca.
***___Luis Felipe Alencastro – Jornalista
da Uol.
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MULTIDISCIPLINAR

Com os profissionais da saúde mais próximos da população, setor poderá prevenir casos mais sérios e cada equipe pode atender a 9 UBSs, afirma secretário Tony

Prefeitura implanta núcleo
de apoio à saúde da familia
A
Assessoria

Foto: Divulgação

Prefeitura de Cáceres
através da Secretaria
Municipal de Saúde
implanta o Núcleo de Apoio à Saúde
da Família (Nasf), que possui uma
equipe com profissionais de diversas
áreas, que, juntos, vão dar apoio as
Unidades Básicas de Saúde (UBSs)
de Cáceres, quando solicitados pelos
profissionais que atuam nas UBSs.
O prefeito de Cáceres,
Francis Maris Cruz, contratou uma
equipe multidisciplinar composta
por fonoaudióloga, educador físico,
fisioterapeuta, nutricionista,
assistente social e uma sanitarista.
“Essa equipe integrada estará pronta
para dar suporte ao trabalho dos
profissionais das UBSs, atuando
com a prevenção”, finalizou o
prefeito.
O secretário de Saúde, Tony
Mendes, explicou que esse trabalho
vai desafogar o PAM e o CER. “Ele é
um programa do Ministério da
Saúde que já existe em alguns
municípios, e nós conseguimos para
Cáceres. Com os profissionais da
saúde mais próximos da população,
vamos prevenir casos mais sérios.

acamados, hipertensos, pacientes
extremos, entre outros. “Nós,
profissionais do NASF,
nos
reunimos e montamos um
planejamento singular para um

CIRCUITO REGIONAL

Centro da Empaer de Cáceres
sedia mutirão rural amanhã
Assessoria c/ Redação

C

om mais de 60 eventos
previstos, começa o Mutirão
Rural 2019, realizado pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural de Mato Grosso (SENAR-MT),
Sindicatos Rurais e diversos outros
parceiros, e o primeiro município a
receber o projeto foi Porto Estrela,
ontem, (3), na Comunidade VãozinhoEscola Municipal Joaquim Mariano de
Miranda.
Amanhã, (5), o Mutirão chega
em Cáceres, na Comunidade Vista
Alegre - Centro de Pesquisa da Empaer,
seguindo no sábado, para Lambari D'
Oeste na Escola Municipal Fernão Dias
Paes, da Comunidade São José do
Pingador. Na próxima semana, o
mutirão acontece em Mirassol D'Oeste,
na terça feira (9), na Comunidade
Sonho Azul - Escola Municipal João de
Campos Widal; quarta feira, em Porto
Esperidião, na Vila Cardoso, Jauru na
sexta (12) na Comunidader São José e
no sábado, (13) em Figueirópolis
D'Oeste, na Comunidade São João.
O Mutirão Rural tem como
objetivo levar serviços e cidadania para
as comunidades rurais. Dentre os mais
de 30 serviços ofertados pelo Mutirão
Rural em 2019, está o atendimento

Trabalho das equipes devem desafogar o PAM e o CER

Esse é o primeiro, vamos fazer
gestão para montar outras equipes de
NASF. Cada equipe pode atender a 9
UBSs”, afirmou Tony.
A fonoaudióloga Rita de
Cassia Leão e o educador físico

Cezar Pereira dos Santos, disseram
que a equipe já passou por um
treinamento e estão fazendo um
levantamento de demandas nas
UBSs, para conhecer as demandas
de cada Unidade, se lá tem pacientes

SEGURANÇA

Diretor-geral da Politec participa
da criação do Conseg de Cáceres
Secom/MT c/ Redação

O

diretor-geral da Perícia
Oficial e Identificação
Técnica, Rubens Sadao
Okada esteve presente na reunião de
criação do Conselho Comunitário de
Segurança Pública de Cáceres na
última sexta-feira (29) no auditório
do Fórum da Comarca do município.
Ta m b é m e s t i v e r a m
presentes o diretor de interiorização
em substituição legal, Ataíde
Campos Malheiros Filho, e a
coordenadora da regional de Cáceres
em substituição legal, Sandra Maria
do Couto Maldonado, e
representantes da Polícia Civil,
Juízes e Promotores da comarca do
município.
Para o diretor-geral, a
participação da Politec nas reuniões
do Conseg é essencial para que a
instituição seja lembrada e ouvida
em suas demandas. “O Conseg é

usuário que ajudará o profissional da
UBS a cuidar de casos isolados ou de
um grupo e começamos o nosso
trabalho”, completou a
fonoaudióloga.

formado por pessoas da sociedade
que atuam de forma organizada
quanto à demanda da cidade em
relação às questões de segurança.
A Politec poderá ser
beneficiada por ações do Conseg,
como acontece em Pontes e Lacerda
onde o Conseg de lá entendeu que a
sede da Politec seria uma boa
aplicação dos recursos oriundos de
transações penais. Contudo, ao
mesmo tempo que o Conseg nos
auxilia financeiramente, também
nos cobram com melhorias dos
nossos serviços'', pontuou.
Nestas unidades, os valores
de transações penais ajuizados pelo
Ministério Público foram destinados
para Politec por intermédio dos
Conselhos Comunitários de
Segurança, que são responsáveis
pelos repasses.
Em 2017, a Promotoria de
Foto: Assessoria

Justiça de Vila Bela da Santíssima
Trindade doou R$ 25 mil à Gerência
Regional da Politec de Pontes e
Lacerda, por meio do Conseg. O
dinheiro foi investido na compra de
equipamentos e móveis para a
unidade.
A doação de parte de valores
fruto de transação penal ajuizada
pelo Ministério Público Estadual
(MPE-MT) também foi investido na
reforma e aquisição de
equipamentos para a unidade.
O Conselho Comunitário de
Segurança é uma entidade de apoio
aos órgãos de segurança estaduais.
São grupos de pessoas de uma
mesma comunidade que se reúnem
para discutir, planejar, analisar, e
acompanhar as soluções de seus
problemas, o qual se reflete na
segurança pública.
São meios de estreitar a
relação entre comunidade e
Segurança Pública, e fazer com que
estas cooperem entre si.

médico e odontológico, palestras de
orientação para a saúde, fotografia
3X4, emissão e plastificação de
documentos.
No Mutirão Rural também
leva para as comunidades rurais
exames rápidos de glicemia, colesterol
e trigliceris e, há ainda atividades
lúdicas para as crianças. Corte de
cabelos, jogos educativos, declaração
de Hipossuficiência para gratuidade da
2ª via de documentos e até orientação
jurídica. Outros serviços como a
emissão de declaração de atividade
rural, orientações e encaminhamentos
ao Instituto Nacional de Seguro Social
(INSS) também são oferecidos Mutirão
Rural.
Para este ano, o Mutirão Rural
conta com a parceria do Procon,
Departamento Estadual de Trânsito
(Detran-MT), Rotary, Defensoria
Pública e Federação dos Trabalhadores
na Agricultura (Fetagri), Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), Perícia Oficial de
Identificação Técnica (Politec), Justiça
Comunitária, Sicredi, Secretaria de
Estado de Trabalho e Assistência Social
(Setas) e Univag – Centro
Universitário.
Foto: Arquivo

Evento em Cáceres será na Comunidade Vista Alegre

Rubens Sadao Okada, diretor-geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica
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CHOQUE NO BOLSO

Aumento dos custos de energia influenciou o reajuste, em especial pelo aumento do valor da energia gerada por usinas operadas pelo sistema de cotas e Itaipu

Energia elétrica vai ficar
11,29% mais cara em MT
Ag. Brasil c/ Redação

Foto: Ilustrativa
Foto: Ilustrativa

Consumo de abril deve vir queimando o bolso do consumidor

A

Agência Nacional de
Energia Elétrica (Aneel)
aprovou um reajuste
médio anual de 11,29% nas
tarifas de energia elétrica em
Mato Grosso, ressaltando-se que
o aumento vale a partir da
próxima segunda-feira (8). O
reajuste para os consumidores

atendidos em baixa tensão será de
11,21%, em média, enquanto o
aumento médio para as tarifas de
consumidores atendidos em alta
tensão será de 11,49%.
Assim como para outras
duas distribuidoras que tiveram
seu reajuste homologado nesta
terça-feira, o principal motivo

que levou a tal índice foi o
aumento dos itens financeiros da
tarifa, já incluídos os efeitos
positivos do pagamento
antecipado do empréstimo da
chamada Conta ACR, que cobriu
custos extraordinários com risco
hidrológico em 2014, e dos
ajustes em rubrica da Conta de
Desenvolvimento Energético
(CDE), que colaboraram para
segurar a alta.
O aumento dos custos de
energia também influenciou o
reajuste, em especial pelo
aumento do valor da energia
gerada por usinas operadas pelo
sistema de cotas e pelo impacto
da variação cambial na energia da
Hidrelétrica de Itaipu.
Em Mato Grosso, a
distribuição da energia é feita
pela empresa Energisa que atende
1,4 milhão de unidades
consumidoras.
O aumento em Mato
Grosso foi ligeiramente menor
que em Mato Grosso do Sul, onde
e Energisa também opera. Lá a
alta foi de 12,39%.

JOVENS E EMPRESAS

Senai-MT alerta sobre golpe para
cadastrar aprendizes em Cáceres
Assessoria

O

Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial
(Senai MT) vem a
público esclarecer
que a
cobrança para cadastramento de
aprendizes em programas de
seleção é ilegal. Lembramos que,
para entrar no curso do Senai, é
necessário ser aprovado em
processo seletivo e ser contratado
como aprendiz por uma empresa.
Todos os técnicos da
instituição estão devidamente
uniformizados, com crachá
funcional e veículo identificado
com a logotipo da entidade. A
prestação de serviços às empresas
ocorre por meio de agendamento
prévio.

Desta forma, orientamos
às empresas e cidadãos
cacerenses a não passarem dados
cadastrais nem firmarem
compromisso com pessoas ou
empresas que não preencham
esses requisitos. A emissão desta
nota se dá em razão da conduta de
terceiros, não autorizados, que
estariam divulgando o
cadastramento pago em
programas de aprendizagem em
nome da instituição Senai MT.
Em caso de dúvidas ou de
informações sobre outros atos
dessa natureza, favor entrar em
contato pelo telefone: 0800 777
9737 - Senai MT | Unidade
Cáceres.
Foto: JCC

LIXO/ARAPUTANGA

Criticas devem fazer prefeito
suspender cobranca de taxa
Popular on Line

J

á inclusa na fatura de água
para ser cobrada neste mês
de abril, a Taxa de Coleta de
Lixo, deverá ser suspensa
temporariamente em Araputanga.
A informação foi
confirmada pelo líder do prefeito
no Legislativo Municipal na noite
de terça-feira última, (02).
O vereador Luiz
Gonçalves de Seixas Filhos
(PSB) informou que manteve
conversação com o prefeito sobre
o assunto e irão se reunir nesta
quarta-feira às 16h, para buscar
meios legais de suspender a
cobrança da taxa de coleta de lixo.
"Vou conversar com o
prefeito e o jurídico para ver a
possibilidade de suspender a
cobrança até que se inicie o
transbordo para o aterro em
Mirassol D´Oeste", afirmou.
Seixas destacou ainda,
que o Executivo Municipal deve
seguir o comando normativo da
Lei aprovada pela câmara de
vereadores, observando as
normas de reajuste autorizado.
"Pelo o pouco de faturas
que tive acesso, parece-me que o
valor destoa do autorizado",
observou.
Outra observação, que
pode ser abusiva é a cobrança da
taxa de água acima do valor de 16
reais, com o aumento, em

residências que não possui
hidrômetro para medição do
gasto e a cobrança da taxa
residencial e comercial em
residências ou estabelecimentos
que possui apenas um cavalete.
Em meio às críticas,
indignação e o clamor da
população, o prefeito Joel Marins
(PSB) adotou a lei do silêncio
sobre o assunto, mas em seu perfil
nas redes sociais, o gestor explora

de ações realizadas com recursos
públicos para se promover.
Único vereador que votou
contra a aprovação da Lei,
Oswaldo Alvarez de Campos
Júnior (PSB) esclareceu que é
obrigação do Executivo manter o
fornecimento diário e sem
interrupções, sem cronogramas
de água a todos os Munícipes.
"Isso é Lei", disse.

Unidade do Senai em Cáceres, responsável pela seleção e cadastro

Foto: Folha de Araputanga

Taxa de lixo deve ser abolida temporariamente em Araputanga

Cáceres-MT, quinta-feira 04 de abril de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

TEMPORAL MATUTINO

Mais de 15 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil somente pela manhã e as consequências, as de sempre, alagamentos, inundação e enxurradas

Chuva torrencial alegou em
uma hora centro de Cuiabá
O D c/ Redação

Foto: Pessoal

elevados, documentos pessoais
em sacos plástico para evitar que
molhe.
“Dependendo da
localidade, é recomendada a
desocupação dessas casas, ir para
a casa de um vizinho, parente,
amigos, ou seja, locais que estão
mais seguros”, recomendou o
responsável pela Defesa Civil
Municipal.
Já a comunidade no
centro da cidade, foi orientado
que em casos de se precisar
atravessar ruas, em casos de
alagamento e enxurradas, o
fundamental seria buscar locais
abrigados, como de alvenaria.

“É importante evitar
atravessar ruas sob enxurradas. E
pontos de alagamento, onde não
se consegue enxergar onde vai
passar, pode ter buracos, e a
pessoa pode cair e se machucar.
Em casos de descargas
atmosféricas, o carro é um local
seguro, caso esteja seco por
dentro,
Foram os avisos,
adiantando que a população
nestes casos, pode entrar em
contato com a Defesa Civil e que
a Prefeitura de Cuiabá estava e
continua em alerta para qualquer
emergência no período e após a
chuva.

BURACO O ASFALTO

Pista da BR 174 desmorona
na divisa de MT e Rondonia

Chuvarada pesada ilhou ruas centrais da capital

A

chuva de forte
intensidade, registrada na
manhã de ontem,(3), em
Cuiabá, atingiu somente em uma
hora, mais da metade da média
esperada para todo o mês de abril,
de acordo com a Defesa Civil
Municipal. Segundo o diretor da
Defesa Civil de Cuiabá, coronel
Paulo Wolkmer, na primeira hora
de chuva, foram registrados 65
mm de precipitação, o que é
considerado um volume de
intensidade muito forte. A norma

climatológica esperada para todo
o mês de abril é de 117,8 mm.
“É uma chuva com
característica de muito forte
intensidade. Apenas na primeira
hora, registrou 65 mm de chuva.
A partir da segunda hora, está
sendo registrado de 8 a 15 mm. E,
o pior, continua chovendo e com
perspectiva de chover o dia todo.
Então, somente hoje (ontem)
devemos ter uma chuva acima de
85 mm, o que será confirmado
amanhã (hoje). Trata-se de uma

Assessoria

chuva muito atípica em Cuiabá”,
afirmou Wolkmer.
Mais de 15 ocorrências
foram registradas pela Defesa
Civil somente pela manhã. Em
casos de chuva com forte
intensidade, as consequências
são: alagamentos, inundação e
enxurradas. Para a população
residente em área de risco,
próximos à córregos, APP (Área
de Preservação Permanente), foi
alertada sobre a importância de se
colocar pertences em locais

P

arte da pista da BR-174,
próximo ao município de
Comodoro, a 677 km de
Cuiabá, desmoronou na noite de
anteontem e de acordo com a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
de Mato Grosso, houve interdição
total da pista no km 486 em
Comodoro. O tráfego de veículos
entre Mato Grosso e Rondônia
está comprometido.
Em nota, o Departamento
Nacional de Infraestrutura de

Transportes (DNIT) informou
que identificou um 'processo
erosivo' no entorno de um bueiro,
causado pelas fortes chuvas.
Segundo o DNIT, a equipe da
empresa responsável pela
manutenção da rodovia sinalizou
o local e está mobilizada para o
conserto. A PRF também foi
acionada para garantir a
segurança do local. A equipe do
DNIT está avaliando alternativas
de desvio para o tráfego.
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Honda City apreendido com individuo suspeito, era clonado com um similar cuja bronca de roubo estava registrada na capital do Pará há quase dois anos

PRF recupera em Cáceres
veículo clonado no Pará
PRF/MT c/ Redação

Foto: PRF/MT

Veículo teria destino da fronteira com escala em Porto Esperidião

M

ais um veículo
suspeito de furto e
ou roubo, foi
apreendido pela policia em
Cáceres, desta feita, por volta
do meio dia de ontem, quando
uma equipe da Policia
Rodoviária federal (PRF) se
encontrava próximo a Ponte
Marechal Rondon na entrada
da cidade e numa operação
Conjunta com uma equipe da
PM realizou abordagem do
veículo Honda/City LX Flex,

cor Prata, conduzido por W. C.
S. (29). Após a parada do
veículo e um papo reto com o
condutor, foi feito uma
fiscalização mais minuciosa
onde os policiais verificaram
que Honda era um dublê do
original com registro de
ocorrência de roubo no dia 10
de agosto de 2017 em Belém,
do Pará.
O condutor alegou que
foi contratado por um homem
em um bar na cidade de Barra

do Garças onde reside, não
sabendo precisar o nome do
contratante, apenas e tão
somente, que deveria levar o
veículo até a cidade de Porto
Esperidião onde deixaria
estacionado para outra pessoa
pegar posteriormente.
F o i d e t i d o e
encaminhado ao CISC, para as
devidas providências e o
veículo guinchado ao pátio da
Del Pol para a devolução do
proprietário de origem.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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GALO NA SÉRIE D

Fora das semfinaisdo estadual, o Galo do Norte flerta com dois jogadores que defenderam o Mixto na Copa do Brasil e no mato-grossense para a série D.

Sinop busca reforços com
Mixtenses para Brasileiro
N.M c/ Redação

Foto: Na Cara do Gol

A

Mixto fora do estadual deve ceder jogadores a outros clubes

FORÇA TOTAL

Cuia de olho no mercado
da bola visando a série
S.N c/ Redação

A

diretoria do Cuiabá
Esporte Clube já está
de olho no mercado da
bola e em pouco tempo deve
anunciar reforços para disputar
a Série B do Campeonato

Brasileiro.
Segundo a assessoria do
Dourado, a diretoria vêm
acompanhando os principais
estaduais do País. As
negociações vêm sendo feitas
Foto: Assessoria

Sulista Criciuma será primeiro teste do Dourado na série B
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pós eliminação nas
quartas de final do
Campeonato Matogrossense para o Luverdense, o
Sinop decidiu dar uma curta
férias ao elenco de jogadores.
Um dos representantes de
Mato Grosso na Série D do
Brasileirão, o 'Galo' do Norte
retomará os treinamentos no
próximo dia 12 de abril, numa
s e x t a - f e i r a . Tr ê s v e z e s
seguidas vicecampeão matogrossense, a equipe integra a
Chave A 11 do torneio de
acesso.
D i s p u t a r á a
classificação à segunda fase da
competição nacional contra o
Corumbaense (MS), Iporá
(GO) e Palmas (TO). A estreia
será no próximo dia 5 de maio
contra o Iporá no interior de
Goiás.
O diretor de futebol do
Sinop Valdemir Silva faz
questão de reafirmar à
disposição do clube em tentar o
acesso à Série C do

Campeonato Brasileiro do
próximo ano. Segundo ele,
havia um boato de suposta
desistência da equipe da
Quarta Divisão do Nacional.
“Decidimos dar alguns dias de
folga ao elenco após o
Estadual. O grupo precisa de
descanso, já que vem
trabalhando desde dezembro.
Dia 12 retomaremos
ostrabalhos, visando à Série D.
Em nenhum momento foi
cogitado nossa desistência”,
disse o dirigente, que está no
mercado em busca de reforços.
Dois jogadores que
defenderam o Mixto na Copa
do Brasil e no mato-grossense
interessam ao sinop.
São o meia Arthur,
considerado um dos melhores
do time alvienbro e o atacante
de lado Alan Júnior. De acordo
c o m Va l d e m i r S i l v a , o
interesse nos dois atletas já foi
repassado para a diretoria
sinopense, que tentará um
acerto financeiro com ambos.

em sigilo e só serão reveladas
após os atletas passarem por
exames e assinarem contrato.
A estreia do Dourado na
Série B, será diante do
Criciúma nos dias 26 ou 27
desse mês, no estádio
Heriberto Hulse, em Criciúma.
Já a estreia em casa será no dia
4 de maio, diante do Operário
(PR).
Antes disso, o time da
capital mato-grossense disputa
o último jogo da semifinal do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello,
diante do Luverdense, neste
sábado, às 18h, na Arena
Pantanal.
O Cuiabá venceu o jogo
de ida por 2 a 0, fora de casa, e
pode até perder por um gol de
diferença para avançar a final,
em busca do tricampeonato e
do nono título estadual.
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**************
Abraço especial ao casal
apaixonado Ronivon Barros e
Celci Lacerda que sabem muito
b e m a p ro v e i t a r o s b o n s
momentos da vida a dois. Que
Deus continue abençoando essa
união.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário e você
continua mais fechado, mas
já com clareza de alguns
caminhos emocionais que
devem ser seguidos. O momento pode
estar relacionado à finalização de um
pequeno ciclo e para a abertura para novos
inícios.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento intenso,
especialmente no trabalho.
O dia é ótimo para apresentação de novos
projetos ou envio de CVs. Bom também
para os cuidados com a saúde, que passa
por um momento de equilíbrio.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um positivo
movimento em projetos em
equipe, que trará algumas
melhoras à sua rotina de trabalho. Um
projeto pode trazer crescimento e expansão
à sua vida profissional. Boas amizades
podem ser firmadas.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes. Um romance pode começar a
ser desenhado, se estiver só. Se for
comprometido, aproveite a boa energia de
prazer e alegria, junto de seu amor.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento intenso em seus
projetos profissionais ou em
um plano de negócios, que deve ser
finalizado o mais rápido possível. Uma
boa notícia pode chegar a qualquer
momento, relacionada à sua carreira.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em seu signo,
indicando um dia de
interiorização e
envolvimento com sua vida doméstica
e os relacionamentos em família. O
momento pode estar relacionado com a
reforma, redecoração, compra ou venda
de um imóvel de família.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento em projetos de
médio prazo, especialmente os que
envolvem pessoas e empresas
estrangeiras. Você estará mais dinâmico,
mas deve tomar cuidado com o excesso de
otimismo. Mantenha os pés no chão.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
melhora e movimento na
comunicação e tudo o que se relaciona a
ela, como o comércio, as vendas e o
jornalismo. O dia é ótimo para negociar
um novo projeto ou contrato. Dia ótimo
para ler e escrever.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de mudanças mais
profundas em suas emoções. O momento
envolve uma espécie de limpeza de
sentimentos e pessoas que já não fazem
mais nenhum sentido em sua vida.

A Lua ainda em Peixes recebe
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento intenso em
suas finanças. Procure não se
deixar levar pela euforia do
momento; evite novos investimentos,
especialmente os de risco. O dia é bom para
negociação de projetos que envolvam o
aumento de sua renda.

A Lua ainda em Peixes
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento intenso nos
relacionamentos pessoais e
profissionais. O momento pode estar
relacionado a um convite ou à negociação
de uma nova parceria comercial. O dia é
ótimo para estar com os amigos.

A Lua ainda em seu signo
recebe um tenso aspecto de
Júpiter em Sagitário,
indicando um dia de
movimento intenso e
emoções à flor da pele.
Procure não tomar nenhuma decisão
definitiva; deixe para daqui dois dias, pois
há uma tendência à euforia e falta de
realidade. Aproveite este dia para se divertir.

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

Charme, simpatia e elegância fazem
parte da personalidade da empresária
Liliane Rondon a quem desejamos uma
excelente quinta-feira. Grande abraço!

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

********
Parabenizamos o
casal Allyne Oliveira
d e L i m a e
Alessandro Bérgamo
pelo noivado, eles
que trocaram
alianças dando mais
um passo rumo a
concretização de
selarem a união
perante a Lei de
Deus e dos homens.
Felicidades sempre!

Curtindo merecido descanso nas belas
praias de Maceió a nossa querida
leitora Rosa Cezário, a quem desejamos
uma ótima estada e bom descanso.

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

********

