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BAFÃO SUSPEITO

Motorista que sair de vacilão com a cuca abastecida, vai dançar no bafo registrado pelo etilometgro, que policiais vão usar durante as rondas no trânsito de Cáceres

Combate a alcoolemia em
Cáceres ganha bafômetros
Foto: Ilustrativa

O DETRAN-MT) entregará amanhã (3) quinetilômetros
(bafômetros) ao 6º Comando Regional da Polícia Militar de Cáceres que
serão empregados em ações de combate a alcoolemia no trânsito. Além dos
etilômetros, o presidente da autarquia, Thiago França, entregará material
educativo de trânsito, como parte da política de integração dos órgãos de
trânsito e segurança pública, como um grande pacto pela vida, através do
Projeto Operação Lei Seca. Página 03

BATIDÃO GERAL

Junção PM e Civil combate
crimes na região de Cáceres
Foto: Secom/MT

Campanha vai facilitar flagras de bafão no volante

FEIRA DE 10 DIAS

Sexta feira de cores e olores
em mais um festival de flores
Foto: Divulgação

Cáceres está
sediando mais uma edição
do Festival das Flores,
evento de Holambra, uma
das maiores produtoras de
flores do país. O festival
estará aberto hoje ao público
das 9h00 às 22h00 e segue
até o dia 10 de fevereiro,
com inúmeras variedades de
orquídeas, lírios, gérberas,
bromélias, samambaias,
cactos, violetas, begônias,
ervas aromáticas, pimentas
ornamentais e muito mais.
Página 03

Flores são presentes que sempre perfumam ambientes

Policiais agiram ofensiva e preventivamente na região

O saldo da operação integrada realizada pelas forças de segurança
nos municípios de Lambari D'Oeste, Salto do Céu, Curvelândia e
comunidades a margem da MT 170, resultou na apreensão de 13 veículos,
sendo 1 recuperado, 6 pessoas foram presas, sendo 4 autuadas em flagrante
delito e 2 com mandato de prisão. A operação se deu de 24 a 31 de janeiro,
com objetivo de combater o tráfico de entorpecentes, roubos, furtos e posse
ou porte ilegal de arma de fogo. Página 04

DROGA NO BUZÃO

PRF laça mulas com quase
meia arroba de coca na BR

Foto: PRF/MT

ENCAESES

Encontro de economia propõe
discutir submissão de trabalho
Foto: Unemat/MT

As inscrições para submissão de
trabalhos na 7ª edição do Encontro Cacerense de
Economia Solidária (Encaeses), com o tema
'Educação e Paradigmas de Desenvolvimento
Sustentável e Solidário' começa na próxima
segunda-feira (5), assim como as inscrições para
participação geral no evento. A inscrição de
trabalhos encerra em 12 de março e a de
participação geral em 16 de abril. Página 03

Drogas estavam com traficantes na região de fronteira

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 6,2 Kg de
substância análoga à cocaína durante fiscalizações na BR-070 durante
fiscalização a ônibus. Na mochila de um mula, acomodada em baixo do
assento, foram encontrados tabletes de substância análoga à pasta base de
cocaína, totalizando pouco mais de 4 kg do entorpecente. Já no Km 635 da
BR 070, o passageiro de um automóvel dispensou 1037grmas de cocaína.
Página 04

Novidade será a proposição do Fórum Paulo Freire

02

Cáceres-MT, sexta-feira 02 de fevereiro de 2018

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Chega de Selfiadezas!
Como se o ouvido do povo fosse
penico, um grupo de comunicações do
reino tupiniquim, useiro e vezeiro de
comandar governos se antecipou este ano
aos partidos políticos com uma campanha
que já encheu os picuás, jogando no ar a
perguntinha: “Brasil você quer para o
futuro? Segundo diz, país inteiro, cada um
dos 5.570 municípios vai dar o seu recado
nos telejornais, bastando gravar um vídeo
com o celular e enviar para "o Brasil que eu
quero", no portal da tal salva-pátria, com
fundo de um lugar que identifique com o
celular na horizontal, a sua imagem e o
local escolhido. Como sugestão, paisagens
lindas, cachoeiras.
Rios, montanhas, lugares
aprazíveis, de um Brasil lindo de Ordem e
Progresso ou estriamos confusos? Luzes,
câmera, ação: o alugado diz seu nome, a
cidade onde está e tem 15 segundos para
dar o seu recado, respondendo que Brasil
você quer para o futuro. Tudo certo? Ledo
engano, amigão, embora exista o
engajamento do departamento de
jornalismo com a mobilização todas as
afiliadas também para fazer com que isso
aconteça, o brasileiro anda de saco cheio,
tão descrente e enojado com o país das
mentiras,m ladroagens, corrupção, poderes
podres, políticos comprando salvocondutos, que em grande maioria não vai
engolir mais esta.
Exceto, pra mostrar as desgraceiras
como fez o sul mato-grossense Germino de
Batayporã, um dos menores municípios do
interior de Mato Grosso do Sul, que além
de defender uma reforma política no País e
o fim das regalias para os detentores de
cargos eletivos, mostrou diversas obras
inacabadas e/ou paralisadas no município,
como a pavimentação de ruas, a construção
de uma creche e o fim das atividades do
hospital local.
No clip, ele disse querer que o
Brasil seja presente, principalmente com

DROGAS NO LIXO
O Ministério Público Estadual abriu um
inquérito civil para investigar suposto ato de
improbidade administrativa cometido pelo
secretário de Estado de Saúde, Luiz Soares. O
procedimento foi instaurado pelo promotor de
Justiça Célio Joubert Fúrio, titular da 35ª
Promotoria de Justiça Cível de Cuiabá e de
acordo com o documento, o inquérito visa
apurar provável incineração de vinte toneladas
de medicamentos e outros materiais, como
fraldão e preservativo comprados para a
Farmácia de Alto Custo de Cuiabá.
DUODÉCIMOS
O Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário de Mato Grosso protocolou, na
tarde da quarta-feira (31), na Assembléia
Legislativa, um pedido de abertura de
processo de impeachment contra o governador
Pedro Taques, pela acusação de crime de
responsabilidade. Segundo o sindicato, o
tucano feriu os dispositivos legais dos incisos
II, V e VI do artigo 4º da Lei n.º 1.079/50 ao
não efetuar o pagamento integral do
duodécimo do Judiciário nos anos de 2016,
2017 e 2018 sem que haja para tanto a
caracterização da justificativa da “frustração
de receitas”.
CONCURSO
Na atual crise sempre é bom prestar um
concurso e nada mal, buscar o portal da
Prefeitura de Nova Monte Verde, que abriu a
partir de ontem, (1º) o prazo de inscrição de um
processo seletivo para o município. Segundo o
edital publicado, são 31 vagas para
profissionais de todos os níveis de
escolaridade. Os salários vão de R$ 1.322,25
até R$ 12.392,82. O edital do processo seletivo
foi publicado no site da Prefeitura de Nova
Monte Verde, com vagas para médico,
odontólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo,
farmacêutico, enfermeiro, assistente social,
psicólogo, médico veterinário, engenheiro
ambiental, auxiliar de consultório
odontológico, técnico em laboratório, técnica
em enfermagem, fiscal de vigilância sanitária,
técnico em radiologia, ouvidor do SUS e
técnico agrícola. Os interessados devem
procurar a Prefeitura de Nova Monte Verde
entre os dias 1º e 9 de fevereiro para se
inscreverem. A inscrição deve ser feita em dias
e horários comerciais.
TEMPESTADES
O Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC), que é ligado ao Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), emitiu
um novo alerta para possibilidade de
tempestades, raios e chuvas intensas em
praticamente todo o Estado de Mato Grosso. O
alerta é válido para Cuiabá e outras 139
cidades da unidade federativa, dentre elas,
Cáceres. Como já noticiado, uma Zona de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve
manter as precipitações até domingo (04).
FORA DA JAULA
O juiz da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
Marcos Faleiros da Silva revogou a prisão
preventiva dos 09 acusados de integrarem um
suposto esquema criminoso que sonegou mais
de R$ 140 milhões em ICMS ao Estado de
Mato Grosso. Eles respondem por crimes de
organização criminosa, falsidade ideológica,
falsificação de documentos, uso de documento
falso, uso indevido de selo público e
sonegação fiscal e passarão a usar
tornozeleiras eletrônicas. As acusações do
Ministério Público Estadual são provenientes
da operação “Crédito Podre”, deflagrada no
dia 7 de dezembro de 2017 pela Polícia
Judiciária Civil, por meio da Delegacia
Fazendária em conjunto com a Secretaria de
Estado de Fazenda (Sefaz).

suas responsabilidades com os cidadãos e
que a consciência política da população
nunca pare de crescer, para que a gente pare
de sofrer com esses desgovernos. A gente
incluiria no Brasil do futuro, o fim das
reeleições após dois mandatos para o
legislativo; das indicações de juízes para os
tribunais; o reajuste indexado do salário
mínimo com base nos dados oficiais do
Dieese; o respeito a constituição em suas
clausulas pétreas, como o transito em
julgado e o bloqueio sumário de bens
objeto de corrupção com o leilão deles com
supervisão do MPF logo após sentença
transitada, dentre outras cositas más.
Como a gente sabe de cor e
salteado que não é isso que as campanhas
esdrúxulas buscam, nem vamos perder
nosso precioso tempo gravando clip para
interesses diversos e estranhos aos
cidadãos. Só pra encerrar, quem tem mais
de 50 anos, deve se lembrar de campanhas

similares, “Brasil ame-o ou deixe-o;” na
época da ditadura militar do Brasil.
Do “Tudo pelo social;” vide José
Sarney após a morte de Tancredo Neves; do
vice de Sarney; o Collorido Fernandinho
com seu “Brasil novo,” “caçador de
marajás” que pretendia “limpar” a política
brasileira e afastar a corrupção de todas as
esferas.
Do “Avança, Brasil”, de FHC, em
que um dos objetivos era a geração de
empregos, mas a manutenção da
estabilidade econômica acabou sendo a
prioridade; do “Brasil, um país de todos,”
marca do presidente Lula; do Brasil sem
Miséria e Pátria Educadora de Dilma e
agora do Ordem e Progresso do Temeroso,
e nada mudou, pelo menos, pra melhor.
Então pra que perder tempo com mais uma
palhaçada? Já não chega de tiriricas nesta
horta? Chega também de alimentar a
horda!

Digital na Analógica
O sinal analógico está com os dias
contados, a expectativa é de que até o final de
2018 ele seja substituído integralmente pelo
digital e para facilitar a mudança e o acesso
ao novo sistema de televisão, necessário que
se instale na TV analógica, a antena e o
conversor digital. Antes de efetuar a
instalação do kit é recomendando verificar
com atenção se você recebeu todas as peças.
Na caixa correspondente ao conversor,
observe se possui uma fonte de alimentação,
um controle com pilhas, cabo RCA
(vermelho, amarelo e branco) e, é claro, o
conversor digital.
A caixa da antena, por sua vez, deve
conter oito metros de cabo coaxial (com os
conectores nas pontas), um mastro curvo,
suporte articulado, uma antena UHF/VHF,
varetas de alumínio e um saco plástico, com
parafusos, porcas, abraçadeiras, arruelas e
buchas. Após conferir todas as peças é hora
de instalar a antena para captar o sinal digital.
Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:
Passo 1. Pegue todas as varetas de
alumínio e encaixe no corpo da antena,
formando uma espécie de triângulo. Elas são
numeradas e o usuário necessita apenas

juntar número com número, por exemplo:
coloque a vareta “1” no encaixe “1” e assim
sucessivamente;
Passo 2. Conecte o cabo coaxial à antena. Na
seqüência, utilize o mastro curvo, o suporte
articulado e os parafusos para fixá-la na parte
externa e mais alta da sua residência.
Lembre-se de apontá-la para a torre de
transmissão digital, assim você garante uma
qualidade de sinal maior;
Atenção, se você for subir no telhado
da sua casa utilize equipamentos de
segurança ou se preferir chame um
especialista.
Etapa 3: Instalar o conversor digital. - Passo
1. Com o cabo RCA em mãos, ligue-o na
entrada de áudio e vídeo composto do
conversor. Não se esqueça que cada cabo
deve ser conectado em suas respectivas
cores: vermelho com vermelho, amarelo com
amarelo e branco com branco;
Passo 2. Encaixe o plugue da fonte de
alimentação no conversor;
Passo 3. Puxe o cabo coaxial que já foi
conectado à antena e ligue a outra ponta ao
conversor, exatamente na conexão indicada
por RF IN, ANTENA, UHF ou ANT IN;
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Passo 4. Conecte a outra ponta do cabo RCA
às entradas de áudio e vídeo da sua televisão,
atentando novamente para as cores. Se a sua
TV possuir apenas duas entradas, pode
deixar o cabo vermelho solto;
Passo 5. Por fim, ligue o conversor e a
televisão na tomada;
Etapa 4: Configurar. - Passo 1. De acordo
com o modelo da sua televisão, procure no
controle pelo botão referente ao modo de
entrada A/V. - Passo 2. Se você seguiu todos
os passos à risca, provavelmente alguns
canais já estarão funcionando, mas é
recomendado realizar uma busca para
encontrar outros. Para isso, pegue o controle
do conversor e aperte o botão “Menu” e, em
seguida, vá até “Busca de canais”. Esse
processo deve demorar aproximadamente
três minutos e, quando ele terminar, basta
apertar a tecla “Sair”; Pronto, o seu kit
gratuito está instalado e você já pode
desfrutar da programação oferecida pela TV
Digital Aberta.
É importante realizar a “Busca de
canais” com freqüência, pois novos canais
podem ficar disponíveis com o tempo.
***___“Thiago Rocha”

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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PACTO PELA VIDA

Ação faz parte da política de integração dos órgãos de trânsito com a segurança pública, num grande pacto pela vida, através do Projeto Operação Lei Seca

DETRAN libera bafômetros
para alcoolemia em Cáceres
Assessoria/C.N/Redação
Foto: Jornaloeste

O

Departamento Estadual
de Trânsito (DETRANMT) entregará neste
sábado (3) quinetilômetros
(bafômetros) ao 6º Comando
Regional da Polícia Militar de
Cáceres que serão empregados
em ações de combate a
alcoolemia no trânsito.
Além dos etilômetros, o
presidente da autarquia, Thiago
França, entregará material
educativo de trânsito. O termo de
comodato será formalizado no
auditório do CETES – Centro de
Ensino Teórico e Simulador, na
Rua dos Colhereiros, 580 – Vila
Mariana.
De acordo com França, a
ação faz parte da política de
integração dos órgãos de trânsito
com as forças de segurança
pública. “É um grande pacto pela
vida, através do Projeto Operação
Lei Seca”, disse. O DETRAN
adquiriu 36 etilômetros e
receberá mais 40 unidades até o
fim do primeiro semestre.
Os municípios pólo, onde
já existe a Operação Lei Seca,
também receberão o
equipamento nos próximos

ECONOMIA SOLIDÁRIA

Núcleo Unemat-Unitrabalho
abre inscrições em submissão
Assessoria

A

Presidente do Detran Thiago França e Marcos Ribeiro da 4ª Ciretran

meses.
De acordo com o
Coordenador da 4ª CIRETRAN
em Cáceres, Marcos Ribeiro, o
etilômetro é fundamental nas
abordagens ao condutor durante a
operação.
O gestor explica que o
projeto Operação Lei Seca é um
trabalho preventivo de combate a

alcoolemia no trânsito com ações
educativas e de fiscalização.
No último final de semana
em Cáceres, foram três
condutores autuados por
conduzir veículos sob efeitos de
álcool, sendo um deles causador
da morte da jovem Joselaine
Clara Alves (26 anos).

CORES E OLORES

Festival de flores começa
nesta 6ª feira em Cáceres

s inscrições para submissão de
trabalhos na 7ª edição do
Encontro Cacerense de
Economia Solidária (Encaeses), com o
tema 'Educação e Paradigmas de
Desenvolvimento Sustentável e
Solidário' começa na próxima segundafeira (5), assim como as inscrições para
participação geral no evento.
A inscrição de trabalhos
encerra em 12 de março e a de
participação geral em 16 de abril. A
novidade desta edição será a proposição
e organização do Fórum Paulo Freire no
estado de Mato Grosso.
As inscrições serão online
realizadas no portal da Unemat por meio
do endereço eletrônico
http://siec.unemat.br/. A taxa de
inscrição, no valor de 20 reais para
estudantes de graduação e 30 reais para
os demais, será paga via boleto na
agência bancária.
O evento é voltado para
estudantes, educadores, agentes ligados
a movimentos sociais, pesquisadores,
gestores públicos, autoridades e
militantes de causas sociais e
trabalhadores do campo e da cidade com
a p e r s p e c t i v a d a o rg a n i z a ç ã o
associativa.
O Núcleo da Universidade do
Estado de Mato Grosso integrante da
Fundação Interuniversitária de Estudos
e Pesquisas sobre o Mundo do Trabalho
(Núcleo Unemat-Unitrabalho) realizará
em abril de 2018 o XII Encaeses
juntamente com a 1ª edição do Colóquio
Nacional de Práticas Sociais, Trabalho

Associado e Estudos Freireanos e a 11ª
edição cultural da Feira Pantaneira, com
o tema 'Saberes e sabores'.
O Encaeses trará mesas
redondas, espaços de debate, roda de
conversa, apresentação de trabalhos nos
formatos pôster e oral com a
participação de professores da Unemat,
UFMT, Unisinus, UFRJ, Escola
Estadual Madre Cristina (EEMC) de
Mirassol D'Oeste, IFMT/Cáceres. Entre
as discussões serão tratadas as
temáticas: economia solidária,
educação do campo, docência e
formação e cultura da solidariedade.
O professor Laudemir Luiz
Zart, doutor em Política Científica e
Tecnológica, coordenador do Núcleo
Unemat-Unitrabalho e do VII Encaeses,
diz que o evento tem por objetivo
"debater a educação, a cultura e
paradigmas de desenvolvimento
solidário e sustentável nas práticas
sociais de educação e de economia
solidária; para a avaliação das
experiências já realizadas por grupos e
movimentos sociais, entidades e
universidades na construção,
consolidação e aprofundamento de
parâmetros teóricos e metodológicos na
revigoração da esperança
transformadora solidária.
O professor ainda concluiu que
"Que estas experiências, comumente
realizadas pelos grupos citados, serão
levadas a reflexão nas atividades
desenvolvidas durante o Encaeses para
a produção social do conhecimento",
afirmou o coordenador do evento.
Foto: Arquivo

Da Redação

C

áceres está sediando mais
uma edição do Festival
das Flores, evento reúne
centenas de espécies de flores e
plantas ornamentais que são
oriundas do município de
Holambra, cidade do interior de
São Paulo, que é uma das maiores
produtoras de flores do país.
O festival que estará
aberto ao público das 9h00 às
22h00, tem início hoje e segue até
o dia 10 de fevereiro, com
inúmeras variedades de

orquídeas, lírios, gérberas,
bromélias, samambaias, cactos,
violetas, begônias, ervas
aromáticas, pimentas
ornamentais e muito mais.
O evento que acontece na
Lanchonete Cor e Sabor, sito a
Rua Padre Cassemiro, em frente a
praça da feira,
é uma
oportunidade para apreciadores
adquirirem as mais belas espécies
de flores e plantas por um preço
acessível.
De acordo com o
Foto: Sugestiva

coordenador do festival,
Arrenius, a expectativa é que
muitas pessoas passem pela
exposição.
"Começamos hoje o
evento e esperamos que até o dia
10 passe por aqui,
aproximadamente dez mil
pessoas.
Estaremos sempre a
disposição para atender a todos.
Nessa edição trouxemos cerca de
200 espécies entre flores e
plantas, e quem comprar ainda
recebe dicas de como cuidar da
espécie adquirida", informa.
Professor Laudemir Luiz Zart, presente no evento

Flores são sempre uma boa opção de compra e presente
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VARREDURA

Durante a semana foi instalado um cartório itinerante para atendimento das ocorrências, com a participação da Delegacia de Fronteiras (Defron)

Operação integrada combate
tráco de drogas no interior
Redação c/ Assessoria
Foto: Secom-MT

Parceria policial tirou perigosos marginais de circulação

O

saldo da operação
integrada realizada pelas
forças de segurança nos
municípios de Lambari D'Oeste,
Salto do Céu, Curvelândia e
comunidades a margem da MT

170, resultou na apreensão de 13
veículos, sendo 1 recuperado, 6
pessoas foram presas, sendo 4
autuadas em flagrante delito e 2
com mandato de prisão.
A operação aconteceu no

período de 24 a 31 de janeiro, com
objetivo de combater o tráfico de
entorpecentes, roubos, furtos e
posse ou porte ilegal de arma de
fogo e durante ela, foram
abordadas 560 pessoas, 361
veículos e 195 ações policiais
executadas.
Foi apreendida uma arma
de fogo, 56 munições de diversos
calibres, um rádio comunicador e
R$ 1.780,00 em espécie.
Ainda durante a semana
foi instalado um cartório
itinerante para atendimento das
ocorrências, com a participação
da Delegacia de Fronteiras
(Defron), coordenado pela
delegada Cinthia Cupido.
Já o trabalho preventivo e
repressivo ficou sob a
responsabilidade do tenentecoronel PM Delwilson Sebastião
Maia da Cruz.
Ambos dividiram a
opinião e destacam que o trabalho

em parceria visa a redução da
criminalidade e aumento da
sensação de segurança pública,
reduzindo as ocorrências na

região de eventuais ações de
desordem, garantindo paz a
comunidade e obtendo resultados
positivos.

NOVA ESPERANÇA

Final de semana agita Lacerda
com tradicional Festa do Milho
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

TRÁFICO NA BR 070

Mulas são atropeladas com
quase 1/2 arroba de cocaína
C.N/PRF/Redação

A

Polícia Rodoviária
Federal apreendeu cerca
de 6,2 Kg de substância
análoga à cocaína durante
fiscalizações na BR-070 na tarde
de anteontem, (31) durante
fiscalização a ônibus.
A apreensão aconteceu
por volta das 15h30, no Km 636
da BR-070, quando a equipe do
Grupo de Operação com Cães –
GOC -- deu ordem de parada a um
ônibus que fazia o itinerário
Pontes e Lacerda – Cuiabá.
Os policias entraram no
veículo e começaram a verificar
as bagagens dos passageiros,
dentre os quais estava um jovem
de 24 anos.
Na mochila dele,
acomodada em baixo do assento,
foram encontrados quatro
tabletes de substância análoga à
pasta base de cocaína, totalizando
pouco mais de 4 kg do
entorpecente. O rapaz não
esboçou nenhuma reação e disse
que iria receber uma quantia em
dinheiro para levar a droga de
Pontes e Lacerda até a Rodoviária
de Cuiabá.
Ele recebeu voz de prisão
e, junto com o material
apreendido, foi encaminhado à
Polícia Civil de Livramento.
Já na manhã do dia
anterior, (30), no Km 635 da BR
070, também no município de
Poconé, foi dada ordem de parada

ao veículo Honda/Civic, com
placas de Jataí/GO, porém o
condutor desobedeceu a ordem,
empreendendo fuga sentido
Cuiabá.
A equipe, de imediato,
iniciou acompanhamento ao
veículo que foi abordado em uma
estrada vicinal nas proximidades
do Km 628.
No trajeto, os PRF's
observaram que o passageiro
arremessou dois objetos pelo
vidro lateral direito. No
automóvel estavam o condutor,
T.S.C, 28, e um único passageiro,
L.N.S, 20.
Foram realizadas buscas
no percurso e, nas proximidades

do Km 634, apenas um tablete de
substância aparentando ser
cloridrato de cocaína, pesando
aproximadamente 1037g, foi
encontrado.
Os indivíduos receberam
voz de prisão e a ocorrência foi
encaminhada à Delegacia de
Repressão aos Crimes de
Fronteira - DEFRON, em
Cáceres.
Os policiais da DEFRON,
em apoio a PRF, voltaram a fazer
buscas por drogas no trajeto
percorrido, uma vez que os
suspeitos afirmaram ter lançado
pela janela do veículo dois
tabletes, e mais um invólucro foi
encontrado.
Foto: PRF/MT

Expectativa é que 9ª festa do milho deve superar anteriores

J

á virou tradição em Pontes e
Lacerda a Festa do Milho
será realizada pela
associação nova esperança no
assentamento nossa terra nossa
gente.
O evento acontecerá neste
sábado (3) e domingo (4), a
previsão é que seja feita mais de
15 mil pamonhas, também haverá
outras delicias derivado do milho,
bolo de milho, curau. Milho
cozido e etc.
A abertura será amanhã,
(3) a partir das 13h00 com muita
musica ao vivo, no domingo o
locutor Célio Fernando e José
Augusto fará a animação da festa.

O presidente José
Silveira, convida toda
comunidade de Pontes e Lacerda
para este grande evento no
assentamento nossa terra nossa
gente neste final de semana.
A exemplo das anteriores,
os organizadores esperam que a
população e moradores vizinhos
adeptos as festanças compareçam
e prestigiem mais esta edição da
Festa do Milho, que visa valorizar
a agricultura local e ao mesmo
tempo saborear delicias
suculentas derivadas do milho,
cuja culinária é variada e remonta
às tradições indígenas da
America latina e do sul.

Drogas estavam com traﬁcantes na região de fronteira
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HANSENÍASE

Conhecida como Lepra, a Hanseníase é transmissível que e atinge principalmente a pele e nervos, podendo afetar a face, os braços, as pernas, as mãos e pés

Plano de enfrentamento
lançado em Mato Grosso
Secom c/ Redação

Foto: Christiano Antonucci

Portaria foi assinada na cerimônia de lançamento do Plano

M

ato Grosso está entre os
estados com mais casos
de Hanseníases do
Brasil. Como forma de melhorar
essa triste estatística, o governo do
Estado lançou na quarta-feira (31)
um plano de enfrentamento à
doença. Durante a cerimônia de
lançamento do Plano, o
governador Pedro Taques e o
secretário de saúde, Luiz Soares,
assinaram uma portaria com ações
de combate a epidemia para serem
executadas até o ano de 2020, com
apoio técnico e financeiro aos
municípios.

O Plano, um compromisso
de campanha do governador, é
essencial para o enfrentamento à
doença e o combate ao
preconceito. “Nós somos o estado
campeão em Hanseníase e nosso
trabalho, com a secretaria de
Saúde em interlocução com os
municípios, é articular políticas
para sair dessa lista.
Acredito muito na saúde
preventiva, na atenção básica. Os
agentes de saúde e de combate a
endemias têm um papel
fundamental no controle da
doença. Daremos apoio aos

municípios, para que possamos
erradicá-la”, afirmou Taques.
Popularmente conhecida
como Lepra, a Hanseníase é uma
doença transmissível que atinge
principalmente a pele e os nervos,
podendo afetar a face, os braços, as
pernas, as mãos e pés. Causada
pelo Bacilo de Hansen, a bactéria é
transmitida pelo ar, por meio de
espirros e tosse. Os principais
sintomas são manchas brancas ou
vermelhas na pele; perda de
sensibilidade ao toque, calor e dor;
dormência nos pés; caroços e
inchaços no corpo; dor e sensação
de choque e diminuição de pelos
ou suor.
O período de incubação da
doença é longo, varia de 2 a 5 anos
e os primeiros sintomas podem
aparecer somente após sete anos.
Por muitas vezes ser uma doença
silenciosa, a demora da descoberta
pode trazer conseqüências
drásticas aos pacientes.
O Cermac é hoje o
principal Centro de Mato Grosso
para atendimento de Hanseníase.
Após serem diagnosticados com a
doença em uma Unidade Básica de
Saúde, os pacientes com algum
tipo de agravo são encaminhados
ao Centro para um

acompanhamento especializado.
O local, que hoje atende 80
pacientes mensais, conta com
profissionais especializados como
ortopedista para a realização de
cirurgias, enfermeiro,
fisioterapeuta, terapeuta
ocupacional e psicólogo.
O 'Plano Estadual de
Enfrentamento a Hanseníase' foi
lançado pelo governo de Mato
Grosso no dia em que se celebrou a
luta contra a doença no Brasil.

Marcada pela cor roxa, a
campanha nacional de 2018, que
traz o tema “Todos Contra a
Hanseníase”, tem como pilares a
informação e o combate ao
preconceito.
Um dos coordenadores da
campanha no Estado, o médico
Werley Perez, explica que apesar
da doença ser transmitida pelas
vias áreas pela respiração, por
meio de gotículas de saliva, o
contágio é feito de forma lenta.

REDE PÚBLICA

Estudantes da região aulas
sobre empreendedorismo
Assessoria c/ Redação

Foto: Ilustrativa

Fator estimulante é o envolvimento de toda a comunidade escolar

N

este ano, cerca de 2 mil
alunos da rede municipal
regional oeste de Mato
Grosso, terão aulas de
empreendedorismo por meio do
curso Jovens Empreendedores
Primeiros Passos (JEPP), uma
iniciativa do SEBRAE. Em Pontes
e Lacerda, Porto Esperidião e Vila
Bela da Santíssima Trindade, o
JEPP contará com o apoio da
Mineração Apoena para a sua
implementação. A empresa
fornecerá os materiais que serão
necessários para a realização da
feira de negócios, última etapa do
programa.
A capacitação dos
professores terá início em
fevereiro. Eles serão responsáveis
por ministrar a disciplina a
milhares de alunos, de 70 turmas,
em cinco escolas: Alcides Franco
da Rocha e Sanária Silvéria de
Souza, em Pontes e Lacerda; Dom
Antonio Rolim de Moura, em Vila
Bela da Santíssima Trindade; e as
instituições de ensino das Vilas
Cardoso e Picada, de Porto
Esperidião.
“Por meio de atividades
lúdicas, a educação
empreendedora sensibiliza os
estudantes a assumirem riscos
calculados, a tomarem decisões e a
terem um olhar observador para
que possam identificar, ao seu
redor, oportunidades de inovações,

mesmo em situações
desafiadoras”, ressalta Diego Vaz
Almeida, gerente da Agência
SEBRAE de Cáceres.
“As parcerias são vistas
com bons olhos pela
administração pública municipal
atual, pois quando abrimos as
portas da Educação para que novas
metodologias e novos
investimentos externos entrem,
observamos avanços
significativos na fluidez do
processo de ensino-aprendizagem
do aluno.
Outro fator estimulante é o
envolvimento de toda a
comunidade escolar, pois além de
vir ao encontro das diretrizes
constitucionais tangenciadas à
educação, gera-se maior
comprometimento e envolvimento
dos pais e responsáveis. Por fim,
cabe a nós agradecer a abertura do
SEBRAE em desenvolver esse
projeto e sobretudo enaltecer a
Mineração Apoena que não mede
esforços para que as limitações
financeiras/orçamentárias não
sejam barreiras intransponíveis no
avanço da pedagogia de projetos e,
conseqüentemente, colaborar com
o desenvolvimento da educação
municipal de Pontes e Lacerda”,
enfatiza Alan Henrique Monteiro
de Oliveira, Secretário Municipal
de Educação e Cultura de Pontes e
Lacerda.
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FRENTINHA

Objetivo é consolidar uma frente forte, com bons candidatos para disputar
os cargos a deputado estadual e federal na eleição que vai ocorrer este ano

Nanicos se abraçam em
busca de vagas e poder
Redação c/ F.M

Foto: Arquivo

R

epresentantes de sete
partidos políticos (PSL,
PROS, PRB, PSDC, PMN,
PHS e Podemos) se reuniram na
noite da última terça-feira (31), para
discutir o pleito eleitoral de 2018 e
avançar na composição de uma
frente para a disputa eleitoral. A
articulação da frente
suprapartidária, vem ocorrendo
desde setembro do ano passado.
O objetivo é realizar uma
composição entre siglas que não
possuem representatividade na
Assembléia Legislativa e na Câmara
Federal.
A coligação será formada
por candidatos que estão exercendo
cargos de vereador e por lideranças
ligadas a segmentos organizados da
sociedade. “Essa já é a quinta
reunião que realizamos, onde
avaliamos a conjuntura política de
Mato Grosso e do Brasil. São sete
partidos que estão participando, mas
com a tendência de aumentar esse
número. O Objetivo é consolidar
uma frente forte, com bons
candidatos para disputar os cargos a
deputado estadual e federal na
eleição que vai ocorrer este ano”,
afirmou o vereador Dilemário
Alencar, presidente do PROS no
Estado de Mato Grosso.

Vereador Dilemário Alencar, presidente do PROS

A expectativa do grupo é de
que, unidos, a frente poderá obter
entre duas a três vagas na próxima
legislatura da Assembléia e de uma a
duas vagas na Câmara Federal. Em
Mato Grosso, existe histórico onde
frentes partidárias entre partidos
pequenos obtiveram êxito.
Em 2006, uma frentinha
liderada pelo PTB elegeu o exdeputado Chico Galindo com pouco
mais de 11 mil votos e, em 2014,
outra frente liderada pelo PV elegeu
dois deputados estaduais com baixa

votação.
“Vejo que o único caminho
para os partidos pequenos elegerem
deputados em 2018 é se unirem para
enfrentar a máquina poderosa das
grandes legendas.
Com a união entre os sete
partidos teremos uma base com
dezenas de vereadores e prefeitos
eleitos em 2012. Somente o PROS e
o PRB, elegeram na última eleição
municipal 58 vereadores em Mato
Grosso”, disse o vereador
Dilemário.

NOVAS BRONCAS

Silval e ex-secretários são
denunciados pelo MPE/MT
Da Redação

O

ex-governador Silval
Barbosa foi novamente
denunciado pelo Ministério
Público Estadual.
Desta vez, o ex-chefe do
executivo estadual irá responder em
uma ação de improbidade
administrativa, juntamente com exsecretários de sua gestão, além de
procuradores do Estado.
Eles são acusados de causar
um prejuízo de R$ 7,4 milhões aos
cofres públicos. Silval Barbosa é
acusado de ser o responsável por
doar a Escola Técnica Estadual de
Educação Profissional e
Tecnológica de Diamantino para o
Instituto Federal de Educação de
Mato Grosso (IFMT), de forma
irregular.
A ação também
responsabiliza o ex-secretário de
Estado de Administração, Francisco
Faiad, além dos ex-secretários de
Ciência e Tecnologia, Adriano
Breunig, Rafael Bello Bastos e
Rubiani Freire Alves.
O MPE também a ponta
como responsáveis os procuradores
do Estado, Felipe da Rocha

Florêncio, Nelson Pereira dos
Santos e Waldemar Pinheiro dos
Santos; o ex-coordenador de
Educação Profissional e
Tecnológica da Secretaria de Estado
de Ciência e Tecnologia, Luiz
Miguel Leite Cardoso; e a então
superintendente da Educação
Profissional Tecnológica, Tânia
Aparecida Bartelli.
Todos foram denunciados
pelo Ministério Público Estadual,
onde visa o ressarcimento de R$ 7,4
milhões ao Estado.
Segundo o Ministério
Público, o processo de expansão da
Escola Técnica Estadual foi
interrompido “em razão de abrupta
iniciativa” do ex-governador Silval
Barbosa, para que pudesse ser feita a
doação para a União.
“Ou seja, pretendia-se
desalojar a Escola Técnica Estadual
de Educação Profissional e
Tecnológica de Diamantino de sua
sede, a revelia de toda a
infraestrutura nela instalada”, disse.
De acordo com o MPE, o
processo nunca aconteceu de fato.
“Tal colegiado, enquanto chefiado

por Adriano Breunig, nunca
elaborou qualquer documento,
revelando-se como um mero
artifício para dissimular a ausência
de participação, ou de qualquer tipo
de consulta, ao corpo do docente e
discente da Escola Técnica Estadual
de Educação Profissional e
Tecnológica de Diamantino-MT.
Objetivava-se a redução das
atividades da ETE a qualquer custo,
de modo a facilitar, quando senão
justificar, o processo de doação e
reduzir a resistência de seus
servidores e alunos.
A recusa a abertura de novos
cursos e a contratação de pessoal,
competiu ao Coordenador da
Educação Profissional Tecnológica,
Luiz Miguel Leite Cardoso, e à
Superintendente da Educação
Profissional Tecnológica, Tania
Aparecida Bartelli”, destacou.
A doação ocorreu em maio
de 2014, o que, segundo o MPE,
“causou uma série de prejuízos ao
corpo docente e discente, até então
alheio aos detalhes do processo de
doação”.
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COPA VERDE

Jogo teve atraso de 26 minutos, com a queda de energia em uma das torres do estádio e o arbitro teve que esperar a troca de um disjuntor para iniciar a partida

Sem pena Luverdense
depena o Galo Carijó
O.E c/ Redação

Foto: Olhar-Esportivo

N

a noite de anteontem,
(31), o atual campeão
da Copa Verde, o
Luverdense fez sua estréia na
competição, diante da forte
equipe do Corumbaense no
Estádio Arthur Marinho, em
Corumbá, no pantanal sulmato-grossense.
O início do jogo sofreu
um atraso de 26 minutos, com a
queda de energia elétrica em
uma das torres de iluminação
do estádio.
O arbitro teve que
esperar a troca de um disjuntor,
para dar inicio a partida.
Nos minutos iniciais,

Luverdense pressionou o
Corumbaense, e teve uma
chance, mas o lance foi parado,
devido ao impedimento, e
depois disso cedeu espaço, e
permitiu que o Galo Carijó
criasse várias chances,
principalmente nos
cruzamentos na área. Aos 30
minutos, Guilherme acertou a
trave de Diogo Silva num chute
cruzado.
O Verdão do Norte só
teve uma chance clara, quase
aos 40 minutos, numa jogada
do Pimentinha.
Na volta do intervalo, o
treinador Odil tira Diogo Sodré

e colocou Rubinho na equipe, e
mudou a postura do time em
campo.
Luverdense começou a
se impor no jogo, e num chute
de longe do Rubinho, aos 13
minutos com uma assistência
de Pimentinha, Renan Oliveira
acertou o ângulo do goleiro
Carlão, abrindo o placar.
Aos 20, num contraataque fulminante, Pimentinha
fez a assistência para Ariel
marcar e ampliar, 2x0.
Com a vantagem no
placar, Luverdense
administrou o resultado, e
voltou a segurar time de

COPA DO BRASIL

Cuiabá estréia com vitória
sobre Aimoré nos pampas
O.E c/ Redação

O

Cuiabá E.C estreou na
Copa do Brasil nesta
noite (31) e conseguiu
sua classificação diante do
Aimoré-RS, em São
Leopoldo-RS. O time do
técnico Itamar Schulle venceu
por 2 a 1 e se garantiu na
segunda fase da competição.
Mas não foi fácil, para o

time da casa só a vitória
interessava e os gaúchos
saíram na frente aos 23
minutos do primeiro tempo,
gol de Brandão. O Dourado
teve o mérito de não se
desesperar, mas o primeiro
tempo terminou em 1 a 0 e a
vaga nas mãos do time
mandante.
Foto: Assessoria LEC

Cuia dourado não teve moleza no jogo em São Leopoldo

Aos poucos a maior
qualidade técnica do time de
Mato Grosso foi aparecendo e
o gol de empate veio aos 29
minutos da segunda etapa, por
meio do lateral-direito Weriton
(que vem sendo o destaque
neste início de temporada).
Os últimos minutos
foram dramáticos, o Aimoré
precisava do gol da vitória e
apoiado pela torcida se lançou
com dez jogadores no campo
de ataque em diversos
momentos. Desarrumado em
campo, os gaúchos permitiram
que, no último lance, o atacante
Weriton ter liberdade pra
definir a virada!
Agora o time da capital
mato-grossense aguarda o
vencedor do duelo entre
Aparecidense-GO e Botafogo,
que se enfrentam no dia 6 de
fevereiro.
Por ter avançado para a
segunda fase, o Cuiabá já
garante mais R$600 mil nos
cofres.

Cáceres-MT, sexta-feira 02 de fevereiro de 2018

Verdão do Norte encarou time da fronteira e levou a melhor

Corumbá, que criou poucas
chances, parando no goleiro
Diogo Silva.
A partida de volta ainda
será marcada pela CBF, mas o

Luverdense com a vantagem
adquirida hoje, pode perder por
um gol de diferença, que
avança para a próxima fase da
Copa Verde 2018.
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Uma sexta-feira regada de boas energias a
amiga Ivana Fanaia que já está no rio
vislumbrando as nossas belezas e claro
curtindo uma boa pescaria. Grande abraço!

By Rosane Michels

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

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

Em mais um ano, foi lançado na quarta-feira pela prefeitura de
Cáceres, o calendário de Eventos 2018 em comemoração aos 240
anos de Cáceres Encantando Gerações. A cerimônia contou com a
presença de autoridades e comunidade que prestigiou o evento.

Felicitamos Junior Rondon pela passagem
de mais um natalício. Que essa data se repita
por muitos e muitos anos, são os nossos
votos. Parabéns a você!!!
Esbanjando alegria os pequenos João Arthur e Alice, que
merecem o click especial desta sexta-feira.

***********************
Áries

Leão

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
profissional e planos de negócios. A
comunicação melhora
significativamente. Ótimo período para
palestras e apresentação de projetos.

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos. Um
projeto em equipe, planejado nos
últimos meses, pode ser colocado em
prática.

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos,
novos e antigos. Você estará mais
aberto, simpático e comunicativo.

Virgem

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de rotina intensa,
especialmente no trabalho. O período,
que dura algumas semanas, pode
indicar o surgimento de um novo
projeto de trabalho.

Mercúrio deixa Capricórnio e
Capricórnio
Sagitário começa
sua caminhada através de
Aquário, faz um ótimo aspecto com
Marte em Sagitário marcando o
início de um período de negociações
e acordos, que podem resultar em um
novo contrato de trabalho. Você
estará mais aberto, confiante e
comunicativo.

Casal lindo que merece nosso destaque, Amarildo Bruzzon e Zezé
Soares Nicodemos, que sabem muito bem aproveitar os melhores
momentos da vida a dois. Que Deus os conserve assim, felizes e de
bem com a vida.

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de negociações e acordos
envolvendo projetos e contratos, o que
possibilitará o aumento de seus lucros
e rendimentos. Sua capacidade de
firmar negócios estará melhor do que nunca.

Gêmeos

Libra

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa sua caminhada através de
Aquário, faz um ótimo aspecto com
Marte em Sagitário marcando o início
de um período de viagens e contato
com pessoas estrangeiras. O período
pode envolver um projeto de
publicação, que começa a apresentar
resultados.

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de movimento intenso na vida
social. Mesmo que queira, não vai
conseguir ficar na sua. Novas amizades
podem ser feitas neste período, que dura
algumas semanas.

Mercúrio deixa Capricórnio e começa sua caminhada
através de seu signo, faz um ótimo
aspecto com Marte em Sagitário
marcando o início de um período de
movimento e boa comunicação. Sua vida
social ganha força e os amigos se
aproximam com mais facilidade. A
comunicação e tudo o que a envolve será
a marca deste período.

Aquário

***********************
Câncer

Mercúrio deixa Capricórnio e
começa sua caminhada através de
Aquário, faz um ótimo aspecto com
Marte em Sagitário marcando o
início de um período de negociações
e acordos envolvendo uma sociedade
ou parceria comercial. O dinheiro pode surgir através
de uma herança ou processo de divórcio.

deixa Capricórnio e começa
Escorpião Mercúrio
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social e
aproximar-se dos seus. O período pode
ser marcado pela negociação de um
imóvel.

Peixes

Mercúrio deixa Capricórnio e começa
sua caminhada através de Aquário, faz
um ótimo aspecto com Marte em
Sagitário marcando o início de um
período de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Neste período, priorize as
leituras, especialmente as espirituais.

