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VISITA AOS MORTOS

Finados deve levar milhares
nas 5 necrópoles de Cáceres
Foto: JCC

Mais uma vez, as cinco necrópoles de Cáceres, públicos S. João
Batista, São Francisco, de Vila Aparecida e Junco (desativado) e os
particulares Pax-Silva e Park dos Ipês, estarão repletas de visitantes, numa
reverência aos saudosos entes. Em todas haverá missas e cultos, vendas de
velas, flores e coroas. A previsão para o sábado é de 80% de chuvas,
temperaturas mínima de 24º e máxima 37º. Página 03

B.B. / QUATRO MARCOS

Justiça condena assaltante
de banco a 12 anos na chave
Foto: Arquivo

Centenário e histórico Cemitério Municipal São João Batista

WEEKEND DAS DIVAS

Marcos Aurélio era um dos chefes da quadrilha desbaratada

Amigas para sempre curtem
matando saudades a bordo

Marcos Aurélio Bueno da Silva, vulgo Kiko, preso em 2012, após
a explosão dos caixas eletrônicos de uma agência do Banco do Brasil em
São José do Quatro Marcos, na região de Cáceres, foi condenado pelo Juiz
titular da 7ª Vara Criminal de Cuiabá Jorge Luiz Tadeu Rodrigues a pena
de 12 anos e quatro meses de reclusão em regime inicial fechado, e
pagamento de 41 dias/multa. Página 04

Foto: Divulgação

O fim de semana será de
confraternização entre as mulheres do
grupo Divas, que embarca hoje rumo ao
passeio pelo Rio Paraguai a bordo de um
barco hotel. Pelo sétimo ano as amigas
realizam o passeio, tendo como principal
objetivo solidificar ainda mais os laços
de amizades, que para esse grupo já
perdura por mais de 40 anos. O slogam
do grupo, “Amiga é pra acudir a outra."

ICMS / LOGÍSTICA

Deputado cria projeto voltado
ao aparelhamento da segurança
Foto: AL-MT

Maioria das balzaquianas é
aposentada no magistério

Página 03

CASA DA AMIZADE

Chá dourado promete agitar
Cáceres no final de novembro

Parlamentar Max Russi, defende parte do ICMS contra o crime

Foto: Arquivo

A Casa da Amizade, associação formada por
esposas de rotarianos e voluntárias, promove no
final deste mês, (30/11) o Chá Dourado, um evento
totalmente beneficente que reflete nas ações das
mulheres que prontamente auxiliam a sociedade em
diversos projetos. Destinado exclusivamente às
mulheres, o chá tem como objetivo angariar fundos
para a sustentação dos projetos sociais.

Projeto de Lei Complementar de autoria do deputado Max Russi
que tem o objetivo de possibilitar às empresas, estabelecidas no estado, a
compensação de valores destinados ao aparelhamento da segurança
pública com até 5% do saldo devido do ICMS, foi apresentado na
Assembleia Legislativa de Mato Grosso. A proposta cria o Programa
destinado à compra de equipamentos de combate ao crime. Página 05

Descontração no evento é total, com
bingo e sorteio de vários prêmios

Página 03
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Fini-Finar-Finados
Neste Dia de Finados, o Papa
Francisco foi ao Cemitério Laurentino de
Roma para presidir a Santa Missa. Nas suas
palavras: memória, esperança e luzes das
Bem-Aventuranças para não errar o caminho.
Na celebração dos fiéis defuntos, o Papa
Francisco presidiu uma Santa Missa no
Cemitério Laurentino, em Roma.
Ao chegar no Cemitério, foi rezar no
Jardim dos Anjos, onde estão sepultadas as
crianças não nascidas e as crianças que
morreram por outras causas. Na sua homilia o
Papa iniciou recordando que "a liturgia de
hoje é uma liturgia concreta porque nos
enquadra nas três dimensões da vida, que até
as crianças entendem, ou seja, o passado, o
futuro e o presente".
"Recordando o dia da memória",
disse o Papa, "falamos no passado, dos que
caminharam antes de nós, dos que nos deram
vida, nos acompanharam… “ É importante
recordar e fazer memória, isso nos deixa mais
fortes, como pessoa e como povo. Nos
sentimos enraizados, nos faz entender quem
somos e que não estamos sozinhos: um povo
que tem uma história, tem um passado, tem
uma vida ” Nem sempre é fácil recordar,
voltar para trás - disse o Papa - e lembrar da
nossa vida, da nossa família, do nosso povo.
Mas hoje é dia de memória e a memória nos
leva às nossas raízes .
"Hoje também é um dia de esperança,
disse o Pontífice, como diz a segunda leitura,
nos mostra o que nos espera. Um céu novo,
uma terra nova, mais bela, a santa cidade de
Jerusalém, nova e bela. Espera-se a beleza…
Memória e esperança de nos encontrarmos,
esperança de chegar onde há o amor que nos
criou: o amor do Pai". O Papa seguiu dizendo
que entre memória e esperança há a terceira
dimensão: o caminho que devemos seguir.
"Como fazer para não errar e seguir o
caminho". Papa Francisco completou: "a
resposta está no Evangelho, que nos diz para
seguir as Bem-aventuranças. As Bemaventuranças são as luzes que nos
acompanham para não errar o caminho: este é
o nosso presente.
"Neste cemitério há as três dimensões
da vida: Memória que vemos à nossa frente, a
esperança que celebramos agora na fé, e as
luzes para nos guiar no caminho que são as
Bem-aventuranças. “ Jamais devemos perder
ou esconder a memória, das pessoas, da
família e de povo ” Concluindo o Papa
desejou que "Deus nos dê a graça da
esperança, saber esperar, olhar o horizonte e a
graça de entender quais são as luzes que nos
acompanharão para seguir no caminho e
assim chegar onde nos esperam com tanto
amor".
Fonte: www.vaticannews.va

E mais uma vez, chega o Dia de
Finados e ao acender uma vela em
intenção à alma de um ente querido que
se foi, apraz nos agradecer ao bom
Deus por estarmos ainda aqui, nesta
passagem efêmera até, sabe Ele,
quando. E neste sábadão, Finados, é
dia de reverenciar eles, que viajaram
para o além, para visitar a última
morada de parentes e amigos, alguns,
ficar em casa, o que vale mesmo é a
intenção, e claro, o respeito pela
memória dos de-cujus.
Historicamente, desde o século
II, alguns cristãos rezavam pelos
falecidos, visitando os túmulos dos
mártires e no século V, a Igreja dedicou
um dia do ano para rezar por todos os
mortos, pelos quais ninguém rezava e
dos quais ninguém lembrava. O
estabelecimento de um dia específico
para que os católicos se dedicassem
especialmente à oração pelos mortos
tem origem em 998, por iniciativa de
Santo Odilo, que era abade de Cluny,
na França, (um dos maiores mosteiros
de então). ele quis que na sua abadia a
data de 2 de novembro fosse dedicado
a essa intenção.
A data foi escolhida por se
seguir ao Dia de Todos os Santos,
celebrado em 1º de novembro. No
século seguinte, tornou-se obrigatório
em toda a Igreja que cada comunidade
dedicasse um dia à oração pelos
mortos, mas foi só no século XIII, que
o dia 2 de novembro foi universalizado
para toda a Igreja latina como o dia
especialmente dedicado a isso.
O nome oficial da celebração,
na Igreja Católica, Fini- Finar –
Finados, se refere às comemorações
dos fiéis defuntos.

A Igreja Ortodoxa e as
comunidades católicas do Oriente não
celebram Finados no dia 2 de
novembro, mas em várias ocasiões
durante o ano, geralmente no sábado,
um dia mais tranquilo para a maioria
que luta pela vida durante a semana,
mas é bom, que haja um dia específico,
uma data imóbile, como é a morte, cuja
definição não é assim tão simples e
precisa, aliás, não existe uma definição
concreta de momento da morte, pois
nosso organismo é muito complexo
para que seja definido claramente.
Biologicamente não existe um
momento exato da morte, mas sim uma
série de mini mortes com diferentes
partes do corpo se desligando em seu
próprio ritmo. Por isso, determinar o
momento certo, é essencialmente uma
questão religiosa ou filosófica, mas a
real, é que ninguém irá ficar pra
semente, já diziam os antigos e
arrematava o poeta: Em meio a coisas
tão doidas, conservemo-nos serenos;
cada minuto de vida, é sempre mais,
nunca menos, pois é; Morte, do termo
latino mors, óbito, do termo latino
obitu, falecimento, junção
falecer+mento, ou ainda desencarne,
deixar a carne, são sinônimos usados
para se referir ao processo irreversível
de cessamento das atividades
biológicas necessárias à caracterização
e manutenção da vida em um sistema
outrora classificado como vivo e sem
mais divagações, assim, como viver é
preciso, o respeito póstumo, mais que
isso, daí, nossa singela reverencia à
todos (as) que nos deixaram além de
saudades, um pouco do que foram, e
somos.
Deus seja Louvado, Amém!
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TOCOU, PAGA!
Falar em Finados, o STF Sepultou
definitivamente a Lei Estadual 10.355/2016,
de autoria do ex-deputado Mauro Savi que
isentava instituições filantrópicas e outras
entidades de interesse público como a própria
Assembleia Legislativa, que abrira no
mesmo ano uma retransmissora de rádio, de
pagar os percentuais de direitos autorais ao
ECAD. Caso haja cobrança, a própria AL terá
que pagar por cada minuto de trilha sonora
difundida por seus veículos. Certíssimo,
compositor tem de receber por suas músicas.
FECHA ACORDO
O Detran-MT está presente no Mutirão Fiscal
Fecha Acordo, desde hoje (1º) emitindo taxas
de licenciamento anual, seguro DPVAT e de
infrações de trânsito municipais, estaduais e
federais. O evento é promovido pelo
Governo do Estado em parceria com o Poder
Judiciário e a novidade da autarquia no
Mutirão será a possibilidade de o
contribuinte quitar seus débitos veiculares,
junto às empresas credenciadas pelo DetranMT, com parcelamento no cartão de crédito
em até 12 vezes.
CORRIDA TJ/MT
Integrando o Programa Bem Viver, do
TJ/MT, o Fórum de Cáceres promove no
próximo dia 23, a 4ª Corrida e Caminhada do
Poder Judiciário. As inscrições podem ser
feitas mediante a doação de dois quilos de
alimento não perecível e R$ 10 reais, e os 200
primeiros inscritos ganham uma camiseta.
Com início às 7 horas, a corrida terá um
percurso de 7 quilômetros, saindo do Fórum,
seguindo pela Avenida Sete de Setembro até
a rotatória do bairro DNER. As duas
modalidades esportivas terminam no mesmo
local da largada, ou seja, no Fórum de
Cáceres.
SEM FRONTEIRAS
Fundado em março de 2018 com os
integrantes: Leandro, Lídio e Clayton com
participações especiais do Adãozinho da
Harpa, o Grupo Sem Fronteiras está se
apresentando em Cáceres e região. Com
repertório variado, para quem aprecia o
moderno mas sem esquecer das velhas
tradições, dos belos bailes de danças típicas,
o grupo toca guarânia, chamamé, polca
paraguaia, rasqueado e demais ritmos como
xote, bolero, vanerão, forró, sertanejo
universitário, MPB, pagode, samba, cumbia,
dentre outros. Contato para shows no (65)
99614-6066.
GOL CONTRA
A GOL começa a operar na próxima segundafeira em Sinop, inaugurando sua nova rota
diária, no aeroporto presidente Figueiredo,
com destino ao internacional André Franco
Montoro, em Guarulhos, em Sampa. Saídas
às 11h40 e chegando em São Paulo às 15:15h.
De Guarulhos decola às 9h25 e chega em
Sinop às 11h10, num Boeing 737-700 com
capacidade para até 138 passageiros. E aqui
no Internacional Nelson Dantas, só urubus,
imagine se não fosse internacional, nem isso.
Gol impedido mesmo, ou contra?
ALEA JACTA NOT
O Ministério da Economia autorizou a Caixa
Econômica Federal a reajustar, a partir de 1º
de Janeiro de 2020, os preços de suas loterias,
conforme portaria nº 8.061 da Secretaria de
Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria,
da Secretaria Especial de Fazenda, do
Ministério da Economia, publicada no Diário
Oficial da União da quinta-feira (31). A
Mega-Sena, cuja a aposta simples, com seis
dezenas marcadas, o apostador paga
atualmente R$ 3,50, passará para R$ 4,50.
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DIA DE FINADOS

Desde ontem já era grande o movimento nos cemitérios públicos e ou de Cáceres, sendo aguardada para o sábado com previsão de chuvas, milhares de visitações

Milhares são esperados amanhã
nas cinco necrópoles de Cáceres
S
Da Redação

Foto: JCC

e a única
certeza da
vida é a
morte,
pensar nela é
inevitável e
apesar de
doloroso, deve
se ter em mente
que um dia a
hora vai chegar,
sendo essencial,
que haja uma
programação
Milhares de pessoas são esperadas para visita a necrópoles Park dos Ipês e Pax Silva
planejada,
reserva financeira e ou plano
questões burocráticas e
Ipês e Pax Silva.
funeral, como os tradicionais das preparar a cerimônia mais
A s m i s s a s n a
OSL, em Cáceres, dispostos na rapidamente, os planos podem p r o g r a m a ç ã o c r i s t ã n o s
Pax-Silva e Park dos Ipês, com garantir um transtorno menor cemitérios públicos no Dia de
a c e s s i b i l i d a d e d e v á r i o s com a partida do ente querido, Finados, será: São Francisco
orçamentos, incluindo cartórios, apesar dos preços cobrados pela (Vila Aparecida), as 6h00 com
velório e sepultamento, com garantia do serviço no Brasil.
Pe. Alex; no São João Batista, as
féretro e translados.
No sábado, com previsão 7h00 com Pe. Orlando e as 16h00,
Normalmente oferecidos de 80% de chuvas, temperaturas celebração do Pe. Sandro e no
por cemitérios, funerárias e mínima de 24º e máxima 37º, são Junco, as 7h00 com o Pe.
seguradoras, os planos funerários esperadas milhares de pessoas Oswaldo.
são serviços nos quais são nas cinco necrópoles de Cáceres,
Nas necrópoles
cobradas taxas mensais, em uma em visitação e orações aos entes particulares: Cemitério Park dos
espécie de seguro que garante sepultados, o centenário público Ipês, Missa as 8h00 celebrada
reembolso para dispor de tudo São João Batista, São Francisco p e l o P e . E d s o n e C u l t o
que é necessário após o óbito.
de Vila Aparecida e desativado do Ecumênico as 9h00, com ônibus
Com o papel de resolver
Junco, e os particulares Park dos
saindo da Praça da PM à

SIMPLESMENTE AMIGAS

Grupo Divas celebra mais de
40 anos de amizade em passeio
Da Redação

O

fim de semana será de
confraternização entre as
mulheres do grupo
Divas, que embarca hoje rumo ao
passeio pelo Rio Paraguai a bordo
de um barco hotel.
Pelo sétimo ano as amigas
realizam o passeio, tendo como
principal objetivo solidificar
ainda mais os laços de amizades.
Como diz o ditado a amizade é
um amor que nunca morre, e para
esse grupo a amizade já perdura
por mais de 40 anos.
O Grupo Divas a bordo,
surgiu a partir do tempo de
amizade, uma vez que as
integrantes foram colegas no CIC

d es d e a P r é- es co la,
passando pelo ensino
fundamental e médio. Com a
faculdade, cada uma seguiu sua
profissão, mas a maioria cursou o
magistério fortalecendo ainda
mais os laços de amizade e
quando praticamente todas se
aposentaram resolveram selar a
amizade com a criação do grupo
no ano de 2012.
Num papo legal com as
amigas, elas fazem questão de
dizer que os passeios realizados
no decorrer de cada ano, sejam
eles de barco hotel em pontos
turísticos na cidade ou em
viagens para fora do Estado,
Foto: Divas

servem para estreitar e
fortalecer ainda mais os laços de
amizades. "Na nossa idade, fase
que não oferece muita opção de
lazer, eles nos oportunizam
compartilhar momentos de
descontração, onde além de
matarmos a saudade, lembramos
de acontecimentos e fatos da
época da infância e adolescência
que marcaram, conclui Clara
Luzia, uma das integrantes do
grupo.
Com o slogam "Amiga é
pra acudir a outra" elas caminham
nessa trajetória por décadas
seladas pelo amor, cuidado e
carinho, uma sendo apoio e força
à outra e todas unidas na fé e na
amizade.

necrópole e vice-versa.
No Cemitério Pax Silva, a
Missa será celebrada pelo Padre
Evandro as 8h00 e o Culto
Ecumênico as 15h00.
Além de vendas de velas,
flores e coroas nas necrópoles

particulares, uma opção
de compra hoje em horário
comercial e sábado das 7h30 ao
meio dia, é na Floricultura Joia
Viva, com vasos de flores a partir
de R$ 6,00 e coroas entre R$ 180
e R$ 350,00.

SÓ PRA MULHER

Casa da Amizade realiza mais
uma edição do Chá Dourado
Da Redação

A

Casa da Amizade,
associação formada por
esposas de rotarianos e
voluntárias (ASR), promove no
final deste mês, (30/11) o Chá
Dourado, um evento totalmente
beneficente que reflete nas ações
das mulheres que prontamente
auxiliam a sociedade em diversos
projetos. A edição do ano
passado, bem como de anos
anteriores, reuniu influentes
mulheres de Cáceres e região,
proporcionando uma tarde de
descontração com bingo e sorteio
de vários prêmios.
D e s t i n a d o
exclusivamente às mulheres, o
chá tem como objetivo angariar
fundos para a sustentação dos
projetos sociais, entre eles
Amigos da Velhice (que prevê a
manutenção da horta no Lar
Servas de Maria e visita semanal
ao lar); Kit enxoval (entrega de
enxovais para futuras mamães em
vulnerabilidade); Educação
Ambiental (oficinas e palestras

de conscientização em
escolas públicas) e Biblioteca
Itinerante (projeto premiado
nacionalmente que visa
incentivar a leitura nas escolas).
De acordo com as
organizadoras, esse ano estão
sendo comercializadas 500
cartelas que sorteará dentre
outros brindes através de bingo,
cinco joias, lembrando que a
cartela dá direito ao coquetel com
variedades de bolos, salgados,
finger food, sucos, cafés, chás,
doces e muita diversão.
O Chá será realizado na tarde de
sábado, 30 de Novembro, a partir
das 17h00, no salão de festa do
Rotary Club de Cáceres, sito a
Rua 13 de Junho, Centro. O
convite individual custa R$
65,00 e pode ser adquirido com
as integrantes da Casa da
Amizade. São parceiros nessa
edição a Fapan, Tutu Pizzaria,
Casa São Paulo, Grupo Cometa e
Jornal Correio Cacerense.
Foto: Divulgação

Aos participantes, uma tarde descontraída com sorteio de vários prêmios

Amigas para sempre, curtindo a vida a bordo
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QUATRO MARCOS

Perigoso bandido integrava quadrilha que explodia caixas eletrônicos em MT e RO, foi desmantelada há sete anos pela GCCP da PJC-MT

Justiça condena ladrão de
banco a 12 anos de prisão
Da Redação

M

arcos Aurélio Bueno
da Silva, vulgo Kiko,
preso no dia 27 de
setembro de 2012, pela Gerência
de Combate ao Crime
Organizado (GCCO), da Polícia
Judiciária Civil de MT, flagrado
após a explosão dos caixas
eletrônicos de uma agência do
Banco do Brasil em São José do
Quatro Marcos, na região de
Cáceres, foi condenado a 12 anos
de prisão, pelo Juiz titular da 7ª
Vara Criminal de Cuiabá Jorge
Luiz Tadeu Rodrigues.
A ação penal foi proposta
pelo Ministério Público contra

Baltazar Pereira Leandro
Neto (ou Baltazar Luz de
Santana, vulgo “Boy”, ou
“Leandro Boy”), Jom Petson
Figueiredo (alcunha “Jony
Louco”), Carlos Alberto da Cruz
Matos, Luênio Cézar Rondon
Rocha e Marco Aurélio Bueno da
Silva, vulgo “Kiko”.
Eles foram acusados de
explodir e roubar uma agência do
Banco do Brasil em São José dos
Quatro Marcos, e pelo crime de
formação de quadrilha armada.
Acusado de atuar em
vários ataques a caixas
eletrônicos nos Estados de Mato

Foto: Arquivo

Rondônia.
A quadrilha liderada por
Jefferson Michael Mendes
Sobrinho, o “Ge”, da qual Marco
Aurélio Bueno da Silva
integrava, no dia 17 de fevereiro
de 2012, arrombou caixas
eletrônico do Banco Brasil,
instalado no Auto Posto
Itaporanga em Pimenta Bueno,
(RO) em 2 de Março na cidade de
Rolim de Moura e no dia 16 de
Março, daquele ano, na cidade de
Cacoal.
No começo de abril 5
também de 2012, integrantes do
bando foram presos na cidade de

FATALIDADE

Carona de moto morre
em acidente na MT 175
Da Redação

C

ecilia Ramos da Silva, 46,
que sofreu ferimentos
gravíssimos ao cair com
uma Honda Titan preta, com
placa de Pontes e Lacerda, na
MT-175 nas proximidades de
uma igreja, na região do

município de Araputanga na
manhã da última terça feira, não
resistiu as lesões e fraturas, vindo
a óbito quando dava entrada num
hospital.
Consta ainda no boletim
de ocorrência, que Cecilia estava
Foto: Reprodução

Motocicleta terá tombado após passar num buraco da rodovia

na garupa da motocicleta.
O condutor Divino
Germano da Silva, que não tinha
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), não ficou ferido e contou
aos policiais que o acidente
ocorreu ao passar por um buraco
na pista. Com isso, perdeu o
controle da moto e acabaram
caindo.
Ele afirmou ainda que
havia dado uma carona para
vítima que morava no
Assentamento Santa Aurélia e
iria até Mirassol D`Oeste, onde a
garupeira, deveria passar por
atendimento médico no hospital.
A vitima fatal foi
removida ao IML para necrópsia
e posteriormente liberada aos
familiares para sepultamento e a
versão e as circunstâncias
apresentadas pelo condutor da
moto que foi recolhida devido
Divino não portar CNH, serão
investigadas pela Polícia Civil.

Assaltante reincidente Marcos Aurélio Bueno da Silva, vulgo Kiko

Cacoal com 7 munições
calibre 9mm, 20 de calibre 30, 1
carregador de pistola ponto 40.
Foram presos Carlos Alberto da
Cruz Matos, Gimerson
Rodrigues Elias, que usava nome
falso de Israel de Souza Silva,
Jonas Souza Gonçalves, Zaqueu
Moraes Neves e Nahara Correa
dos Santos.
Neste último assalto,
Marco Aurélio foi baleado na
perna e conseguiu fugir do cerco
policial.
A quadrilha tinha 4
membros de Mato Grosso e
outras 3 pessoas arregimentadas
em Rondônia para dar suporte nas

ações.
A quadrilha também
liderou a primeira explosão de
caixa eletrônico ocorrida na
cidade de Campo Grande (MS),
no final do mês de janeiro de
2012, de onde levou 170 mil,
numa única ação.
Apenas Marco Aurélio foi
condenado pelos crimes, com
pena de 12 anos e quatro meses de
reclusão em regime inicial
fechado, e pagamento de 41
dias/multa.
Os demais foram
absolvidos por não existir prova
suficiente para a condenação.

ABUSO SEXUAL

Menina de 12 anos acusa o pai
da amiga em Lambarí D'Oeste
PJC-MT c/ Redação

U

ma adolescente de 12
anos, residente em
Lambarí D'Oeste,
revelou para sua mãe, que o pai de
uma amiga havia bulinado com
ela, pegando em suas partes
intimas depois de lhe dar uma
taça de vinho. O caso foi
registrado na polícia e a PM foi
até a residência e colheu
informações da mãe da menor
que na última segunda-feira (28)
havia tomado conhecimento dos
fatos, alegando que um homem
de 39 anos teria fornecido vinho
para a sua filha e em seguida
passado à mão nos seio dela, além

do órgão genital.
Para os policiais, a menor
relatou que o abuso aconteceu
numa tarde de domingo, mas que
ela não se lembra da data. A
menina contou que num dia foi
até a casa da amiga tomar tereré e
o pai da colega lhe deu uma taça
de vinho. Em seguida, ele tocou
no seu seio, mas depois se
afastou. Em outro momento, ele
se aproximou pedindo para que
ela baixasse cinco musicas num
aparelho celular.
No entanto, o homem
teria pegado na sua perna e
mesmo depois de ser advertida

pele menina voltou a
pegar na parte intima dela. Após o
caso, a menor foi até a frente da
casa e foi embora. A vítima
alegou que não registrou a
denúncia antes porque estava
com medo.
Os policiais se
deslocaram até o trabalho do
suspeito que foi detido e levado
para delegacia de policia.
Populares da região estavam
articulando um tipo de
“linchamento” do suspeito, pois
essa seria segunda denúncia do
mesmo tipo contra ele.
O caso será apurado pela
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APARELHAGEM

Para o parlamentar, o programa é um mecanismo de destinação prévia de receita do ICMS, especificamente para a área de segurança, onerar nos gastos públicos

Projeto de Max Russi busca
incentivo à segurança pública
Assessoria
Foto: Assessoria

Deputado Max Russi: preocupação com a segurança pública

N

a última quarta-feira (30)
foi apresentada, na
Assembleia Legislativa
de Mato Grosso, a proposta que
cria o Programa de Incentivo ao
Aparelhamento da Segurança
Pública de Mato Grosso (PISEGMT), visando a criação de um
fundo específico, que terá seus
recursos destinados à compra de

equipamentos de combate ao
crime.
Trata-se do Projeto de Lei
Complementar nº 87/2019, de
autoria do deputado Max Russi
(PSB), que tem o objetivo de
possibilitar às empresas,
estabelecidas no estado, a
compensação de valores
destinados ao aparelhamento da

segurança pública com
até 5% do saldo devido do
Imposto Sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS).
Os recursos serão
utilizados na compra de
equipamentos, como veículos,
armamentos, munições,
capacetes, coletes balísticos,
rádios comunicadores, além de

aparelhamentos de
informática, bloqueadores de
celular, câmeras e centrais de
videomonitoramento.
O parlamentar assegura
que o PLC segue os moldes da Lei
15.224 de 10 de setembro de
2018, do estado de Rio Grande do
Sul, que não permite gastos extras
aos cofres públicos. “Não vai
onerar nos gastos públicos, pois
se trata de compensação, portanto
não haverá renuncia ou isenção
fiscal”, reforçou.
Outro dos principais
pontos da justificativa, apontado
pelo deputado em relação a sua
proposição que pede a criação do
fundo especificado, é relacionado
ao incentivo à fusão entre o poder
público e privado, para a
efetivação de políticas públicas
mais eficientes. “Precisamos
flexibilizar o financiamento a
segurança pública de nosso
estado e a criação desse fundo
específico vai tornar isso uma
realidade. Quem ganha com isso
é o cidadão, que terá uma polícia
mais estruturada e apta a atender
os anseios de nossa segurança

pública”, avaliou.
Reforçando a tese de que
o PISEG não é incentivo fiscal,
mas sim um mecanismo de
destinação prévia de receita do
ICMS, especificamente para a
área de segurança, o aporte só
poderá ser feito em projetos
estaduais vinculados a Programa
de Incentivo, cuja finalidade é a
aquisição de bens e equipamentos
para os órgãos de segurança, ou
diretamente para a conta do
Fundo Especificado (definido em
regulamento), sem vinculação a
projetos.
O deputado Max Russi
reforça ainda que, para haver
compensação, os doadores terão
de repassar 10% do valor
compensado ao fundo especial.
“Esse dispositivo é justamente
para direcionar os recursos para
projeto de prevenção primária. É
importante deixar claro que o
projeto não prevê contrapartida
as empresas, além da certeza de
que o aporte estará sendo
investido em segurança de forma
tangível e efetiva”,
complementou.

TRAVESSIA SEGURA

Prefeitura entrega ponte de
tubo de aço no Jd. Oliveira
Assessoria

A

prefeitura Municipal de
Cáceres através da
S e c r e t a r i a d e
Infraestrutura finalizou mais uma
obra no bairro Jardim das
Oliveiras, com a substituição da
antiga ponte de madeira por uma
de aterro em tubos ARMCO, na
Rua Madri, acabando assim, com
a manutenção anual realizada na
antiga ponte de madeira. O
mesmo trabalho foi realizado
pela prefeitura em menos de dois
anos na travessia do canal na
Avenida Pedro Henry no mesmo
bairro.
Segundo p secretário de
Infraestrutura Wesley de Sousa,
toda a estrutura da ponte foi
construída pela equipe de
servidores da prefeitura e
supervisionada pelo engenheiro
Flaviano, seguindo as normas de

execução para este tipo de
dispositivo que é constituído por
tubos de aço galvanizado com 2 e
3 metros de diâmetro, e alas
(bocas) em concreto armado, com
vida útil aproximada de 50 anos.
A prefeita em exercício
Eliene Liberato agradeceu os
servidores que trabalharam para
realizar os trabalhos de melhoria
no bairro, construindo as pontes e
arrumando as ruas,
“A gestão vem
trabalhando, executando obras
definitivas com o intuito de
economizar no futuro estes
investimentos que antes se
perdiam todos os anos em
manutenções de pontes de
madeira e que agora poderão ser
usados em novas obras de
infraestrutura em toda a cidade.”,
finaliza Eliene Liberato.
Foto: Assessoria

Obras evitam maiores danos e gastos ao erário resolvendo os problemas
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ETAPA INICIAL

Faltando apenas 2 dias para a primeira etapa, os candidatos estão ansiosos para saber se haverá mudanças em relação aos conteúdos usados nas provas anteriores

Domingo começa a 1ª batalha
do Enem para mais de 88 mil
A
Agencia Brasil

Foto: Ilustrativa

s provas do Exame
Nacional do Ensino
Médio (Enem) serão
aplicadas nos dois primeiros
domingos deste mes de
novembro, dias 3 e 10 e em
Mato Grosso, 88.112 pessoas
confirmaram participação na
avaliação que oferece mais de 8
mil vagas ofertadas na
Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), na
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat) e no
Instituto Federal de Mato
Grosso (IFMT).
A prova é, atualmente, a
principal forma de ingresso nas
universidades públicas em todo
Brasil e o único acesso aos
programas federais como
Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) e Programa
Universidade Para Todos
(ProUni).
No Estado, o número de
participantes vem diminuindo a
cada edição. Esse ano, são 9% a

mesmo da que na edição
passada, quando 96.793 pessoas
se inscreveram.
Se considerados os
dados de 2017 e 2016, a redução
é ainda maior. Em 2017 foram
126.211 candidatos, redução de
30% em relação a esse ano.
Comparando a 2016,
quando o Estado registrou
163.181 inscritos, a queda
chega a 46%. Mato Grosso é o
8º estado com menor número de
inscritos.
No Brasil, para o Enem
2019 foram contabilizadas mais
de 5,5 milhões de inscrições. É o
menor índice registrado desde
2011, quando o exame teve
5.380.857 inscritos. Em 2017,
foram 6,7 milhões de
candidatos em todo o país.
Faltando apenas 2 dias
para a primeira etapa do exame,
os candidatos estão ansiosos
para saber se haverá mudanças
em relação aos conteúdos
usados nas provas anteriores.

Primeira prova do Enem acontece neste domingo em todo o país

Especialistas em cursos
preparatórios não acreditam em
grandes modificações nos
padrões do exame.
Outro aspecto que tem
causado discussões e ansiedade
é quanto à aplicação da prova e

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

aos materiais que podem
ser levados no dia do exame que
sofreram alguns ajustes.
O objetivo primordial do
Enem é aferir se seus
participantes demonstram, ao
final do ensino médio,

individualmente,
domínio dos princípios
científicos e tecnológicos que
presidem a produção moderna e
se detém conhecimento das
formas contemporâneas de

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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MASSA BRUTA

Bragantino e Cuiabá medem forças esta noite na capital tchapa & cruz e um empate será de bom tamanho diante do líder da série B e praticamente na série A

Dourado encara líder Bragão
nesta sexta na Arena Pantanal
Da Redação
Foto: Lence

A

pós dois empates, (Brasil
de Pelotas e Coritiba) o
Cuiabá enfrenta esta noite
na Arena Pantanal às 21h30, o
líder da série B, Bragantino, o
Massa-Bruta, que soma na tabela
62 pontos na cabela da tabela da
Série B do Brasileiro. Para este
difícil duelo, mesmo jogando em
casa, os jogadores do Dourado,
treinaram na tarde da quarta-feira

(30), no CT estarão concentrados
para logo mais encarar a pedreira
pela 32ª rodada da competição.
Na atividade da quarta, o
elenco foi dividido, os atletas que
enfrentaram o Coritiba
realizaram um regenerativo,
enquanto que os demais fizeram
um treinamento técnico-tático,
sob o comando do técnico
Marcelo Chamusca. O volante

Alê, que estava suspenso
e não enfrentou o Coxa, está
liberado para pegar o Massa
Bruta.
O goleiro Victor Souza, o
volante Escobar e os atacantes
Todinho, Rodolfo e Mateus
Anderson seguem se recuperando
de lesão e ainda não devem ter
condições de jogo. Quem pode
estar à disposição é o meia Renan

JORNADA 2020

Xerife do Luverdense pede
trégua no comando diretivo

O

presidente Helmute
Lawisch informou que o
vice-presidente Jaime
Binsfeld poderá sucedê-lo no
comando do time e ser eleito
presidente.
O mandato acaba dia 31
de dezembro. “Estamos
conversando para saber se ele vai
ou não aceitar o cargo.
O Jaime seria a pessoa
mais indicada para presidente. Se
ele não for, vamos pensar em
outro nome. Independentemente
de quem for, eu continuarei
ajudando o Luverdense”, disse.
Campeão da Copa Mato

Grosso, no último
domingo, o Luverdense está
consolidando parcerias para a
temporada 2020 e fechou parceria
com a Eletromóveis Martinello e
a cooperativa Sicredi “já
sinalizou que vai continuar com o
clube.
A assinatura do contrato
deve ocorrer nos próximos dias.
“Claro que ainda não será o
suficiente, mas já estou em
conversa com mais um parceiro
para a gente garantir a
temporada”, declarou Lawisch.
Em janeiro começa o
mato-grossense da primeira
Foto: Arquivo

Lawisch e alguns jogadores registrados no Luverdense
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Copa do Brasil, o
Brasileiro da Série D e Copa
Verde, além da Copa Mato
Grosso, que se sagrou campeão
no último domingo.
O gerente de futebol
Maico Gaúcho, encerrou a
temporada como treinador e logo
após a conquista do título da
copinha, deixou claro que não
pretende ser efetivado no cargo.
“Meu contrato com o Luverdense
se encerra junto com os demais
integrantes da diretoria, no dia 31
de dezembro.
Já deixei bem claro que
não pretendo ser treinador. A
minha permanência no clube vai
depender de quem vai assumir a
direção. Pode ser que o novo
presidente não me queira mais
por aqui”, disse.
Em relação a montagem
do grupo para a próxima
temporada, o Luverdense conta
com apenas três jogadores com
contratos vigentes. O zagueiro
Raphael, o meia Kauê e o
atacante Abu.
“Os demais jogadores
vão ficar sem contrato a partir do
dia primeiro de novembro. Nós
estamos fazendo o acerto com
todos eles e os liberando para as
férias.
Depois disso, caberá a
nova diretoria procurá-los para a
montagem do grupo”, revelou

Bragantino e Cuiabá se pegam logo mais a noite na Arena

física assim como o
lateral Jonas.
Na terra do Imperador
Bragança Paulista, a semana foi
de treinos visando faturar mais 3
pontinhos e na ponta direita do
Massa nas últimas rodadas, o
atacante Morato aproveitou a
sequência de jogos dada por
Antônio Carlos Zago para ganhar

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Esotérico
A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. Se puder, tire o
dia para estar consigo mesmo, para refletir.
O dia é ótimo para criação e
desenvolvimento solitário de um novo
projeto.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de concretização de
projetos de médio prazo.
Uma viagem pode ser
marcada ou realizada. Você estará mais
aberto e em contato com o Sagrado, dentro e
fora de si mesmo. O momento é ótimo para
dedicar-se a práticas espirituais.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de boa comunicação e
seriedade nas palavras. Você
estará mais fechado e voltado
para a concretização de projetos ou mesmo
de um novo contrato. O dia é ótimo para
dedicar-se aos estudos. Um bom contato
comercial pode ser feito ou marcado.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando um
dia de bons acordos e
negociações envolvendo
dinheiro. Uma parceria
financeira pode ser discutida e concretizada.
O dia é ótimo para envolver-se em um novo
investimento e rever os antigos.
Emocionalmente, o momento é de equilíbrio.

A Lua entra em
Capricórnio e recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Touro indicando um dia de
concretização de um
projeto ou contrato que envolva o
aumento de sua renda. O momento pode
estar relacionado com a negociação de
um aumento de salário ou porcentagem
em uma parceria financeira.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento positivo nos
relacionamentos. O que for para ficar, se
concretiza, portanto, deixe ir o que não
estiver em seu destino. Um namoro pode
começar ou uma sociedade comercial ser
negociada e firmada.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
estabilidade e equilíbrio
mental e emocional. O dia é ótimo para
expor suas ideias e apresentar projetos.
Você estará mais sensato e reflexivo,
mais responsável nas atitudes e com as
palavras.

A Lua entra em Capricórnio e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Touro indicando
um dia de boas negociações
envolvendo um projeto de
trabalho ou um novo
emprego. O dia é ótimo para uma entrevista
de recolocação no mercado. Se puder, tire
um tempo de seu dia para cuidar de si
mesmo.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar em contato com seu
mundo emocional, que passa por um
momento de equilíbrio. Você estará mais
sensato ao rever emoções do passado, que
devem ser deixadas para trás.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento na vida social e
divertimento com os
amigos. Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Em pouco
tempo, seu coração voltará a bater mais
forte por alguém.

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
concretização de projetos
que envolvem uma equipe
de trabalho que você faz parte ou gerencia.
O momento é ótimo para organizar e
realizar um importante contato comercial.
Um novo contrato pode ser firmado.

SOCIAL
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Felicidades para você Adriana
Nascimento, por este dia tão especial que
é o seu aniversário. Que possa ter muitos
anos de vida, abençoados e felizes, e que
estes dias futuros sejam todos de
harmonia, paz e desejos realizados.
Parabéns por hoje, mas felicidades
sempre.

By Rosane Michels

A Lua entra em Capricórnio
e recebe um ótimo aspecto
d e U r a n o e m To u r o
indicando um dia de
movimento no trabalho e
concretização de planos e
projetos na carreira. Uma promoção ou
projeto pode ser aprovado ou, ao menos,
negociado. Dia ótimo para pedir aumento
ou mudança de função.

posição.
No último jogo, contra o Vila
Nova, ele teve participação ativa
no triunfo por 3 a 1. Além de
marcar um dos gols, criou boas
chances para o Massa Bruta. O
atacante estará em campo nesta
sexta-feira, , contra o Cuiabá e já
disse que se não cuidar, ele deixa
o seu nas redes diuradas.

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

Nosso abraço especial a linda Bruna Ramires que comemorou
data nova e recebeu o carinho dos familiares e amigos. Que
esse novo ano da seja repleto de felicidades e realizações.

Um excelente dia de trabalho a Edson
Minoru, especialista em ortodontia e
deformidades da face, da clínica Yoface,
que é referência em tratamento
odontológico na cidade. Grande abraço
a toda a equipe pelo atendimento nota
1000. Sucessos sempre!

Abraço forte a Leopardo Nunes que celebra a vida com muita
alegria nos seus 100 anos. Um exemplo de fortaleza e vontade
de viver, com sua tranquilidade e fala mansa contagia as
pessoas com quem convive. Grande abraço e que Deus a
conserve sempre assim.

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

