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BRONZE PANTANEIRO
O festival Cheonan Heung Taryeong também chamado de Cheonan World Dance Festival, apresentou em sua versão 2018 várias atrações e o Chalana bronzeou

Grupo Chalana retorna da
Coréia do Sul com 3º lugar
Foto: Divulgação

O Grupo Chalana, conquistou esta semana a medalha de bronze,
classificando-se em 3º lugar no 15º International Dance Competition, do
Cheonan World Dance Festival 2018, o maior Festival da Ásia, em
Cheonan, na Coréia do Sul, com competidores de 17 Países de todos os
continentes.O Grupo coordenado por Luiz Tolotti, apresentou o quadro
alusivo ao Carnaval do Sudeste do Brasil. Página 03

VIDA E SAÚDE

ACISO acontece hoje
em Pontes e Lacerda
Foto Assessoria

Chalana foi o 3º entre 17 países participantes na Ásia

TRÂNSITO E VIDA

Nas praças da cidade o alerta
da campanha Cáceres Querida
Foto: Divulgação

A Semana Nacional do
Trânsito, desta feita com o tema
“Campanha Cáceres Querida” foi
aberta ontem em nossa cidade,
com inúmeras atividades
educacionais, envolvendo
panfletagens e blitz educativa em
pontos estratégicos, distribuição
de adesivos, palestras, etc.
Objetivo fundamental,
sensibilizar o cidadão de sua
responsabilidade e contribuir
para um ambiente mais seguro e
de valorização da vida.

Parceria solidária atende a comunidade carente do município

A Prefeitura de Pontes e Lacerda e o Exército Brasileiro somam
forças para oferecer hoje, (19), uma série de serviços sociais gratuitos á
população. A ACISO, acontece na sede do Centro de Referência de
Assistência Social e na oportunidade, serão oferecidos serviços de
atendimentos médicos e odontológicos; atividades recreativas, palestras,
emissão de documentos, recadastramento do Programa Bolsa Família, etc.
Página 04

VIDA BANDIDA

Tentativa de assalto em
fazenda acaba em morte
Foto: Radio Pioneira

Página 03
Carros batidos mostram o que restou do abuso ao volante

PIPOCO DOS INFERNOS
C h u m
d e

b o

c r u z a d o

C á c e r e s

n a

d e r r u b a

f r o n t e i r a
d o i s

m

u l a s
Foto: Arquivo

O Gefron apreendeu
anteontem, próximo ao Distrito
Clarinópolis, na região de Cáceres,
26 tabletes de pasta base e cocaína
que estava sendo transportada por
três suspeitos mulas dentro de sacos.
No tiroteio com os traficantes, os
policiais levaram a melhor e os mulas
Elias Sena Vilane do Carmo e
Sebastião Neves, foram baleados,
morrendo ao ser medicados no
hospital.

Ladrão Marcondes Santos encarou a PM e foi morto

O assaltante Marcondes da Silva Santos, foi morto na troca de tiros
com a Polícia Militar na tarde de anteontem, (17) após tentativa de roubo a
Fazenda Sete Placas, zona rural de Barra do Bugres via Lambari D'Oeste,
(após a ponte do rio Branco). Marcondes era suspeito do envolvimento
com a tentativa de assalto à residência de um médico em Tangará da Serra,
onde um ladrão fora morto. Página 04

Página 03
Gefron quase sempre se defronta com tiroteio do narcotráfico
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Inquisição na idade Mídia
Estes dias a gente estava aqui na
redação discutindo sobre a entrevista de um
candidato a presidente da república na TV
plin-plin e mesmo quem tem décadas de
jornalismo nos costados, (caso deste editor)
o que se tem notado na telinha global, passa
longe de ser entrevista, muito mais, pra
interrogatórios, inquisição exumada da
Idade Média, real, na Idade Mídia.
Não é porque seja candidato X ou Y,
o profissional de jornalismo que se preza ao
realizar uma entrevista, deve se ater às
noções básicas de oficio, esquecer sua
ideologia política, manter-se coerente e
jamais comungar o vicio maldito da
tendenciosidade que ainda macula alguns
órgãos de imprensa no patropi. Como bem
asseverou o nosso colega jornalista e
deputado Jean Willys, numa entrevista, o
jornalista, começa fazendo uma pergunta, e
não, uma longa exposição da sua opinião,
porque numa entrevista, a opinião que
interessa e a do entrevistado, não a do
jornalista.
Depois de fazer a pergunta, óbvio, o
entrevistador, deixa o entrevistado
responder. Se considerar que a resposta foi
insuficiente, não respondeu ou incorreu em
falsidade ou contradição, faz-se uma repergunta, ou duas, ou mais, podendo
confrontar o entrevistado com informações
e dados verificáveis, mas sempre, depois,
deixar ele responder. A proporção do tempo
de fala numa entrevista é um elemento
fundamental e fica muito evidente numa
revista ou jornal impresso. Peguem algum
jornal e confiram: as perguntas, geralmente
em negrito ou itálico, são muito mais breves
que as respostas. Se essa proporção ficar
invertida, isso não foi uma entrevista.
E tem sido isso, que a gente vem
assistindo na telinha da plin-plin, não uma
entrevista, mas um debate de opinião entre

VAI CHOVER
O Centro de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos emitiu um alerta para possíveis
tempestades e queda de granizo em 63
cidades de Mato Grosso, incluindo Cáceres,
devendo a chuva voltar a cair na capital matogrossense esta semana, aliviar o calor que
estava instalado nos últimos dias e avançar
para cidades da região oeste, como a Princesa
do Pantanal. Como dia 22 começa
exatamente uma estação de transição, a
Primavera, do ponto de vista meteorológico,
essa é a estação do ano em que temos o
retorno da chuva para as áreas do centro do
Brasil. Guarda-chuvas e sombrinhas de
sobreaviso, que São Pedro ameaça abrir as
torneiras do céu.
BÓLIDO JETA
A Polícia Rodoviária Federal flagrou o
condutor de um veículo Jetta transitando pela
BR-364, nas imediações da cidade de
Rondonópolis na última sexta-feira (14) a
216 km por hora. Segundo a Polícia
Rodoviária, a velocidade máxima permitida
no trecho é de 110 km/h para automóveis e 90
km/h para veículos de carga. Ainda conforme
a Polícia, no período de 14 a 16/9, 269
motoristas foram flagrados dirigindo em
velocidade incompatível com a estabelecida
pela sinalização. O correto seria prender o
motorista infrator e arbitrar fiança no valor do
veículo, quiçá assim, os criminosos do
volante aprendam.
BINGO/MERENDA
A direção da Escola Estadual José de Lima
Barros, que fica em Nossa Senhora do
Livramento está organizando um bingo
amanhã, para arrecadar dinheiro e comprar
merenda. Em um bilhete aos pais e
responsáveis, a instituição justifica a
realização do evento por causa do atraso nos
repasses destinados à merenda e manutenção
escolar, está faltando papel higiênico e não
tem dinheiro para comprar gás de cozinha.
Segundo a unidade escolar, a regularização
do pagamento já foi cobrada junto ao governo
do estado e o Executivo alegou que deve
realizar o pagamento até o dia 30 de
setembro. Conforme o Impostômtro, o
governo de MT já arrecadou este ano mais de
R$ 21 bilhões, e falta até papel higiênico em
escolas do governo? Fazer bingo é feio pro
governo, cadê a grana?
PESQUISA/JCC
O Ibope irá divulgar amanhã a segunda
rodada de pesquisa sobre a sucessão eleitoral
em Mato Grosso. A amostra foi contratada
pela TV Centro América, afiliada da Rede
Globo no Estado, e irá medir o quadro
eleitoral para presidência da República,
Governo do Estado e Senado da República.
Como a gente adotou a sistemática de não
divulgar pesquisas nestas eleições, prá não
ser radical, vamos adiantar os números
locais: Na preferência popular com 90%
(margem de erro 3 a mais e ou a menos) o
Jornal Correio Cacerense, com rejeição zero
entre assinantes, anunciantes e leitores.
ANATEL/BLOQUEIO
A Agência Nacional de Telecomunicações
(Anatel) informou que começa a partir de
domingo (23), em dez estados, o processo de
bloqueio de celulares irregulares, aparelhos
adulterados, roubados, extraviados e não
certificados pela Anatel. A medida atinge os
usuários de celulares de estados das regiões
Centro-Oeste, Sul, Norte e Sudeste. No Acre,
Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Tocantins,
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul,
quem estiver utilizando aparelhos
irregulares, vai começar a receber a partir
deste domingo mensagens alertando sobre o
problema.

dois adversários, entrevistador e
entrevistado. Se o repórter tem muita
vontade de debater com o candidato, então
deixe o jornalismo e entre na política. Agora,
se o relapso profissional de um órgão de
imprensa não se arrisca a ser candidato, deve
ser porque até num debate, não há tantas
interrupções, ou, ele sabe que como
candidato, não chegaria sequer, a último
suplente. Importante não se misturar as
coisas, o jornalista assim como outro
qualquer cidadão, pode e deve ter sua
ideologia política na vida pessoal, agora,
transportar essa ideologia à vida
profissional, para seguir servilmente
determinações, no jornalismo imparcial,
ético e sério, é inadmissível.
Na real, não é o pseudo jornalista
quem perde, não é o entrevistado, e sim, a

liberdade do pensamento e da expressão,
vilipendiada durante algumas entrevistas
que assistimos nestas eleições, verdadeiras
sessões de inquisição, a deixar de inveja os
cruéis moldes dos inquisidores da Idade
Média. Em janeiro último completamos 40
anos de jornalismo, passamos por meia
dúzia de periódicos em São Paulo e no Mato
Grosso, já vimos pasquins em tons de cinza,
trambiques, folhetins caça-níqueis, e, bons
jornais, claro, mas bombardeios
tendenciosos como Inquisição na Idade
Mídia, foi a primeira vez, oxalá, seja a
última.
Fosse ela escrita, com certeza
contaminaria os embrulhos, daí nosso
registro, como algo para ser esquecido, em
nome da imprensa ética e responsável, como
felizmente é a maioria no reino tupiniquim.

Dia Nacional do Teatro
No dia 19 de setembro
comemoramos o Dia Nacional do Teatro, uma
das expressões artísticas mais importantes no
mundo. Esta data é destinada a homenagear
uma das manifestações artísticas mais antigas
da humanidade, em especial os artistas
brasileiros desta área. A primeira forma de
teatro surgiu no Oriente, apesar de ser um
conceito de teatro relacionado com rituais
religiosos.
O teatro como forma de arte surgiu na
Grécia Antiga. No Brasil o teatro nasceu no
século XVI, e tinha como objetivo espalhar a
crença religiosa. Porém, o teatro como forma
de entretenimento só começou a ser comum
no Brasil após a chegada da Família Real
Portuguesa, em 1808. Naquela época, o rei
costumava convidar companhias de teatro
estrangeiras para fazer as suas apresentações
para a nobreza.
No entanto, em meados do século
XIX começam a surgir os primeiros grupos de
teatro nacionais, principalmente no gênero
cômico. Mais tarde, esta manifestação
artística sofreu um retrocesso significativo
por causa da censura imposta pela ditadura
militar. O fim da ditadura militar significou
um novo fôlego e uma nova relevância para os
artistas e para o teatro.
Em 19 de setembro, de acordo com o
Projeto de Lei nº 6.139/13, aprovado na
Câmara dos Deputados, também é celebrado o

Dia Nacional do Teatro Acessível. Diz a
história que no planeta, o marco principal do
surgimento do teatro foi a reunião de um
grupo de pessoas em uma pedreira, que se
reuniram nas proximidades de uma fogueira
para se aquecer do frio. A fogueira fazia
refletir a imagem das pessoas na parede, o que
levou um rapaz a se levantar e fazer gestos
engraçados que se refletiam em sombras.
Um texto improvisado acompanhava
as imagens, trazendo a idéia de personagens
fracos, fortes, oprimidos, opressores e até de
Deus e do diabo, segundo conta Margarida
Saraiva, da Escola Superior de Teatro e
Cinema, de Portugal. A representação existe
desde os tempos primitivos, quando os
homens imitavam os animais para contar aos
outros como eles eram e o que faziam, se eram
bravos, se atacavam, ou seja, era a
necessidade de comunicação entre os homens.
As homenagens aos deuses também
favoreceram o aparecimento do teatro.
Na época das colheitas da uva, as
pessoas faziam encenações em
agradecimento ao deus Dionísio (Deus do
vinho), pela boa safra de uvas colhidas, assim,
sacrificavam um bode, trazendo para a
comemoração os primeiros indícios da
tragédia.
Os povos da Grécia antiga
transformaram essas encenações em arte,
criando os primeiros espaços próprios, para
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que fossem divulgadas suas idéias, as
mitologias, agradecimentos aos vários
deuses, dentre outros assuntos. O gênero
trágico foi o primeiro a aparecer, retratava o
sofrimento do homem, sua luta contra a
fatalidade, as causas da nobreza, numa
linguagem bem rica e diversificada. Os
maiores escritores da tragédia foram Sófocles
e Eurípedes.
Nessa época, somente os homens
podiam representar, assim, diante da
necessidade de simular os papéis femininos,
as primeiras máscaras foram criadas e mais
tarde transformadas nas faces que
representam a tragédia e a comédia; máscaras
que simbolizam o teatro. O gênero cômico
surgiu para satirizar os excessos, as
falsidades, as mesquinharias. Um dos
principais autores de comédia foi Aristófanes,
que escreveu mais de quarenta peças teatrais.
Nas primeiras representações, a
comédia não foi bem vista, pois os homens da
época valorizavam muito mais a tragédia,
considerando-a mais rica e bonita. Somente
com o surgimento da democracia, no século V
a.C, a comédia passou a ser mais aceita, como
forma de ridicularizar os principais fatos
políticos da época.

Rosane Michels - Editora
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CORÉIA DO SUL

Com marca registrada em vários países da Europa, oriente médio, Américas e Ásia, Grupo comemora seu jubileu de prata com esta conquista na Coréia do Sul

Grupo Chalana foi 3º melhor
do planeta em festival na Ásia
O

Da Redação

Foto: Divulgação

Grupo Chalana, após
alçar vôo de 17.723 km,
saindo de Cáceres, escala
em Cuiabá e posteriores até
chegar do outro lado do planeta,
em Cheonan, na Coréia do Sul,
conquistou esta semana a
medalha de bronze, classificado
em 3º lugar no 15º International
Dance Competition, do Cheonan
World Dance Festival 2018, o
maior Festival da Ásia, um dos
maiores do mundo, com
competidores de 17 Países de
todos os continentes. O Grupo
apresentou o quadro alusivo ao
Carnaval do Sudeste do Brasil.
O diretor e coreógrafo
Luiz Tolotti e a diretora artística
do Grupo Chalana, se disseram
satisfeitos e gratificados pela
classificação, agradecendo a
todos que participaram direta e
indiretamente dessa conquista,
em especial, citando o coreógrafo
Dennes Eduards; figurinistas,
preparadores técnicos do elenco e
os dançarinos Adrieli, Alan,
Carlos Eduardo, Guilherme,
Izabeli, Layane, Leticia, Luiz
Felipe, Marcos Vinicius, Maria
Victoria, Mayara, Rednei,

no Cheonan Art Center, com uma
mostra de dança realizada por 15
equipes de 15 países na Seul
Gwanghwamoon Square e na
Wangsipli Stage.
Também como atrações
especiais do festival, a cerimônia
de casamento tradicional
coreana, uma memória especial
para eles e a encenação de uma
peça tradicional coreana,
Neungsojeong. Para dançarinos
do Chalana, acostumados com
turnês internacionais, um
espetáculo a partem encantador

CHUMBO GROSSO

Chalana carimba mais um sucesso, agora, do outro lado do planeta .

Sabrina, Sâmara Barbara,
Valdemir e Vanilson.
Destaque também para o
intérprete do grupo no festival,
Felipe Scaravelli, lembrando
Tolotti, de agradecer o patrocinio
recebido da Assembléia
Legislativa e Governo do Estado
de Mato Grosso, via Secretaria de
Estado de Cultura e o apoio da
população e Prefeitura de
Cáceres, dos familiares dos
integrantes do Chalana, da
Febrarp, na pessoa de seu

Presidente Regis E. Bastian, do
Grupo Hypnose Breack e do
Jornal Correio Cacerense.
O 15º festival Cheonan
Heung Taryeong em 2018,
também chamado de Cheonan
Wo r l d D a n c e F e s t i v a l ,
apresentou várias atrações,
incluindo competições de dança,
performances, shows, fogos de
artifício e desfiles. No dia
anterior ao festival oficial houve
uma cerimônia de boas-vindas
para os participantes estrangeiros

LATA VELHA

Semana Nacional do Trânsito
abre campanha em Cáceres

Da Redação

A

Semana Nacional do
Trânsito, desta feita com o
tema “Campanha Cáceres
Querida” foi aberta no início da
semana em nossa cidade, com uma
programação especial cujo objetivo
fundamental visa sensibilizar o
cidadão de sua responsabilidade e
contribuir para a criação de um
ambiente mais seguro e de
valorização da vida. Neste sentido,
tem como foco, o desenvolvimento
de valores, atitudes e postura, a fim
de garantir o direito de ir e vir dos
cidadãos.
Em Cáceres a programação
cumpre inúmeras atividades
educacionais, envolvendo
panfletagens e blitz educativa em

foi o Coração das luzes, dos
artistas de fogo, palco das
melhores figuras musicais
coreanas, Sohyeon Kim e Junho
Sohn.
E depois desta conquista
importante no currículo de
vitórias do Chalana, o grupo volta
a Cáceres para apresentação de
gala na Sicmatur, dia 29 de
setembro, com o Show Baile em
comemoração aos 25 anos de
fundação, comemorando o
Jubileu de Prata além de angariar
fundos para a próxima turnê.

pontos estratégicos da cidade,
distribuição de adesivos, palestras,
etc. A 4ª CIRETRAN instalou nas
praças inúmeros carros batidos com
faixa chamando a atenção dos
transeuntes e motoristas, propondo
uma reflexão com dizeres: "Minhas
escolhas no trânsito fazem a
diferença, na forma como quero
voltar para casa"; "Resultado da
mistura de álcool e direção... Não
cometa esse erro!
De acordo com Marcos
Ribeiro, chefe da 4ª Ciretran, as
ações preparadas para a Semana
Nacional do Trânsito tem o objetivo
de envolver diretamente a sociedade
nas ações propondo uma reflexão
sobre os cuidados básicos que tanto
Foto: Divulgação

Mulas morrem em tiroteio
com o Gefron em Cáceres
Gefron c/ Redação

O

Grupo Especial de
Fronteira (Gefron)
apreendeu anteontem, por
volta de 19h30 na MT-388, a 30 km
do Distrito Clarinópolis,
26
tabletes de pasta base de cocaína em
região de fronteira, em Cáceres,
droga esta que estava sendo
transportada por três suspeitos
mulas dentro de sacos.
O trio foi avistado nas
proximidades da Fazenda "13 de
Ouro," vindo pela região alagada de
mata fechada e ao receberem a
ordem de parada, desferiram vários
tiros contra a guarnição militar, que
revidou atingindo dois dos
suspeitos, sendo que o terceiro
individuo, abandonou os sacos onde
estavam a droga, se evadindo mata a

dentro.
Cessado o tiroteio, os
patrulheiros do Gefron fizeram uma
busca na mata e depararam com
dois baleados, Elias Sena Vilane do
Carmo e Sebastião Neves, cujos
corpos foram encaminhados ao
Hospital Regional de Cáceres,
porém não resistiram aos
ferimentos e vieram a óbito.
Com os dois suspeitos
foram encontrados um revólver
calibre 38 da marca Taurus, com 2
munições intactas e 4 deflagradas, 2
sacos de náilon com pasta base de
cocaína. Os cadáveres foram
removidos ao IML para necropsia e
posterior liberação aos familiares.
Os materiais foram entregues na
Delegacia de Fronteira.
Foto: Arquivo

os motoristas, quanto os pedestres
devem ter no trânsito. "É essencial o
ensino de atitudes de respeito,
precaução e responsabilidade no
trânsito, para que as estatísticas
alarmantes de acidentes possam
mudar", finalizou.
Em Cáceres a Semana
Nacional de Trânsito, conta com
parceria entre Ministério Público
Estadual, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, POLITEC, Corpo
de Bombeiros, Coordenadoria de
Trânsito Municipal, Escola de
Trânsito de Cáceres, etc. Sua meta,
contribuir com a Década Mundial de
Ações para Segurança no Trânsito,
visando diminuir o número
alarmante de perdas de vidas em
acidentes.

No tiroteio Gefron/Mulas, o crime levou a pior com duas baixas

Latas velhas, resultado da mistura de álcool e direção
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Para o Presidente do Sindicato Rural de Quatro Marcos Alessandro Casado, em pouco tempo, o SENAR Tec Leite já está inﬂuenciando na economia da região

Produtores da região oeste
são destaques no Tec Leite
Senar/MT c/ Redação

L

eonardo Marques de
Souza, da Fazenda Santa
Isabel, em Curvelândia,
Flávio Donizete, do Recanto do
Bacuri, em Mirassol
D'Oeste e Alderijo
Caldas, do Sítio Margarida Rosa,
de São José dos Quatro Marcos
foram os destaques dos primeiros
12 meses do SENAR Tec Leite,
desenvolvido pelo Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural
de Mato Grosso (SENAR-MT) e
parceiros. Por ser o primeiro ano,
a emoção tomou conta não só dos
produtores que foram os
destaques, como também de toda
a família.
O gerente do Laticínio
Vencedor, um dos parceiros do
SENAR Tec Leite, em Quatro
Marcos, Elizeu Francisco do
Santos conta que ao todo são 80
produtores engajados no
Programa.
“Eles estão espalhados
pelos municípios de Mirassol
D'Oeste, Araputanga, Glória
D'Oeste, Curvelândia, Lambari
D'Oeste, Salto do Céu e Cáceres”.
Santos acrescentou que a
idéia é que estes produtores se
tornem multiplicadores do
SENAR Tec Leite.
“Nossa parceria com o
SENAR-MT é de três anos, mas
queremos continuar com o
programa e, para isso, precisamos
destes produtores bem

Foto: Assessoria

“As anotações no
Caderno do Produtor são
primordiais para que cada um

saiba exatamente o que está
acontecendo em sua propriedade,
” complementou Santos.

SOLIDARIEDADE

Exército e Prefeitura realizam
Ação Cívico Social em Lacerda
Assessoria c/ Redação

A

Emoção tomou conta dos produtores destaques e famílias

capacitados para disseminar e
multiplicar as informações”.
“Com cerca de um ano e
meio de implantação, em São
José dos Quatro Marcos, o
SENAR Tec Leite já está
influenciando na economia da
região”.
É isso que o presidente do
Sindicato Rural de São José dos
Quatro Marcos, Alessandro
Casado garante.
Ele conta ainda que os
produtores já apontam melhora
não só na qualidade do leite,
como também na produtividade,

manejo e, principalmente
gerenciamento das propriedades.
Casado enfatiza que são
apenas três produtores que
conquistaram o destaque, mas
afirma que todos têm uma boa
história para contar e que estão
fazendo mudanças em suas
propriedades.
O gerente do Laticínio
Vencedor, Elizeu Francisco dos
Santos, acrescenta que são
pequenos detalhes que ajudam a
melhorar não só a qualidade do
leite, como também todo o
manejo de produção.

Prefeitura de Pontes e
Lacerda e o Exército
Brasileiro somam forças
para oferecer nesta quarta-feira
(19), uma série de serviços
sociais gratuitos á população.
A programação acontece
das 8h00 ás 11h00 e das 14h00 ás
17h00, na sede do Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS).
Nesta oportunidade, serão
oferecidos serviços de
atendimentos médicos e
odontológicos; atividades
recreativas, palestras, emissão de
documentos, recadastramento do
Programa Bolsa Família e
Apresentação da Banda de
Música do 2º Batalhão Especial
de Fronteira (BEFRON).

A equipe de militares
estará sempre atenta de prontidão
em mais esta operação de
atendimento aos moradores de
Pontes e Lacerda, destacando-se
que além disso os cidadãos terão a
oportunidade de regularizar
vários documentos como RG,
CPF e titulo de eleitor. Bem como
fazer o recadastramento do
programa Bolsa Família, do
Governo Federal.
Palestra educacionais e
atividades recreativas também
farão parte do cronograma de
atendimentos que serão para os
moradores da cidade e da zona
rural. Polícia Rodoviária Federal
(PRF) e o Grupamento Especial
de Fronteira (GEFRON) são
parceiros desta ação cívico social.
Foto: Reprodução

BALA NA CABEÇA

Assaltante morre durante
troca de tiros com a PM
R.P c/ Redação

O

assaltante Marcondes da
Silva Santos, foi morto
na troca de tiros com a
Polícia Militar na tarde de
anteontem, (17) após tentativa de
roubo a Fazenda Sete Placas,
zona rural de Barra do Bugres via
Lambari D'Oeste, (após a ponte
do rio Branco).

Segundo informações,
eram quatro bandidos que
invadiram a localidade, renderam
uma família e iniciaram o roubo,
porém uma pessoa viu a
movimentação e ligou para a
Polícia.
Quando os policiais
chegaram, os ladrões já estavam
Foto: Reprodução

Ladrão Marcondes da Silva Santos reagiu e foi morto pela PM

roubando uma camionete, onde
tinham colocado uma televisão,
micro-ondas e vários produtos da
residência e ainda R$ 25 mil em
dinheiro.
Ao perceberem a chegada
da Polícia, três correram a pé para
um matagal, não levando nenhum
dos produtos. Ato contínuo,
Marcondes atirou nos Policiais
que revidaram, acertando um
disparo na cabeça do bandido,
que morreu no ato.
Marcondes era suspeito
dp envolvimento com a tentativa
de assalto à residência de um
médico em Tangará da Serra,
oportunidade em que um dos
ladrões foi morto com um tiro na
cabeça quando o proprietário da
residência reagiu.A policia
realizou cerco na mata para onde
teriam fugido os outros três
elementos, mas até o momento
não há notícias sobre prisão,
apenas que um dos integrantes da
quadrilha é menor. A informação
de que outro bandido fora
atingido não foi confirmada.
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FAZENDO AS CONTAS

Levantamento da CNM aponta que Cáceres teve aumento populacional, o que eleva o coeficiente do FPM de 2,8 para 3,0, carentes de confirmação pelo TCE

Prefeito de Cáceres preocupado
com queda no repasse do FPM
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

Para o prefeito Francis Maris, repasses a menos, comprometem

O

prefeito Francis Maris
Cruz se disse preocupado
na manhã de ontem, 18,
com as contas financeiras do
município em razão da queda que
ocorreu no repasse do Fundo de
Participação dos Municípios.
As quedas nos valores
repassados pelo FPM têm
ocorrido desde o ano passado, se
acentuando no decorrer de 2018.
De janeiro para cá, houve
diversas variações até agosto,
para mais ou para menos, porém,
nos últimos repasses as quedas
foram maiores.
Num comparativo com os
repasses de julho e agosto, a

diferença ultrapassa 820 mil
reais. Um montante expressivo
nos complementos usados para
saldar os compromissos
financeiros mensal do município.
A primeira parcela de setembro é
o maior indicativo de baixas dos
repasses, com um valor bem
menor que a mesma parcela no
mês anterior.
Levando-se em conta que
são três repasses mensais de
valores aproximados, o montante
não deve atingir os números
necessários, ficando,
provavelmente, muito aquém do
que se espera para manter o nível
financeiro aceitável nas contas da

Prefeitura.
Francis explica que o
problema não é só com os
repasses do FPM. “Outras
arrecadações também caíram e
isso dificulta a manutenção e o
pagamento das contas. O centro
do problema reside na inflação e
reposições salariais do período de
12 meses. Tudo aumentou de
preço e, em vez de aumentar a
arrecadação, o que houve foi o
repasse de menos dinheiro”,
lamenta o prefeito.
A situação não é exclusiva
de Cáceres. A Confederação
Nacional de Municípios já havia
previsto que a parcela do
primeiro decêndio do mês de
setembro teria uma queda
significativa para todos os
municípios do país.
Após uma seqüência de
repasses com resultados positivos
em comparação ao ano passado,
os prefeitos estão se deparando
com valores abaixo do
transferido no mesmo decêndio
de 2017.
Para o ano que vem, há
uma esperança de que o repasse
do FPM melhore. É que Cáceres
está entre os 105 municípios que
devem ter aumento nos repasses
de recursos, após a nova
estimativa populacional
divulgada, em agosto passado,
pelo IBGE.

CENSO SUAS

Municípios devem estar
atentos ao cadastramento
AMM/MT c/ Redação

G

estores municipais devem
estar atentos ao
preenchimento do Censo
do Sistema Único de Assistência
Social (Censo Suas). O prazo já
começou e nesta primeira etapa é
necessário que sejam cadastradas
informações sobre os Centros de
Convivência e os Centros de
Referência da Assistência Social
(Cras). Esse levantamento é feito
todos os anos e visa contribuir para
o planejamento e a gestão das
políticas sociais. A primeira etapa
encerra no dia 9 de novembro.
Já a partir do dia 24 de
setembro começa o prazo para
repassar as informações sobre os
Centros Especializados de
Assistência Social (Creas) e dos
Centros de Atendimento à
População de Rua (Centros Pop).
No Censo Suas, gestores,
coordenadores e conselheiros da
área preenchem dados relacionados
à gestão e financiamento das ações,
aos equipamentos, recursos
humanos, serviços e à participação
social das unidades públicas e da
rede privada de Assistência Social.
O Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS)
realiza anualmente o Censo Suas,

conforme determinação do Decreto
7.334/2010. O levantamento tem a
finalidade de coletar informações
sobre os serviços, programas e
projetos de assistência social que
são realizados pelos Municípios e
Estados, bem como informações
sobre a atuação dos Conselhos de
Assistência Social.
Em 2018, o Censo Suas traz
dois novos questionários: Fundo
Municipal e Fundo Estadual.
As questões de gestão
orçamentária e financeira foram
retiradas dos questionários de
Gestão Municipal/Estadual como
forma de constituir instrumental
próprio.
O questionário eletrônico
do Fundo Municipal de Assistência
Social (Fmas) deve ser preenchido
pelos Municípios no período de 8
de outubro a 30 de novembro.
A participação dos fundos
municipais no Censo SUAS de
2018 deve ser feita por meio do
preenchimento dos questionários
eletrônicos.
Os gestores e os Conselhos
de Municipais de Assistência Social
(CMAS) precisam utilizar a senha
de acesso aos sistemas que é
fornecida pelo MDS.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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ELEIÇÕES 2018

O prazo final para esta entrega, conforme a Resolução do TSE nº 23553.2017, encerrou-se na última quinta-feira (13)

Em Mato Grosso 62 candidatos e 13 partidos
não entregaram prestação de contas parcial
Foto: TRE-MT

O

Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-MT),
como forma de garantir
transparência nas eleições 2018,
informa que 20 candidatos a
deputado federal não entregaram
as suas prestações de contas

parciais. A situação é repetida
com 42 candidatos a deputado
estadual, e ainda 13 partidos
políticos. O prazo final para esta
entrega, conforme a Resolução
do TSE nº 23553.2017, encerrouse na última quinta-feira (13.09).

“Os partidos políticos e os
candidatos são obrigados,
durante as campanhas eleitorais,
a entregar à Justiça Eleitoral a
prestação de contas parcial. Eles
devem informar todos recursos
financeiros recebidos, via

Daniel Taurines - Coordenador de Controle Interno e Auditoria do TRE-MT

sistema específico, sendo que
estes relatórios são
disponibilizados para sociedade
pelo TRE em até 48 horas”,
explicou o coordenador de
Controle Interno e Auditoria do
TRE-MT, Daniel Taurines.
Ele reforça a necessidade
dessa entrega com base no artigo
nº 100, da mesma resolução. O
texto prevê que o Ministério
Público e os demais partidos
políticos poderão relatar indícios,
e apresentar provas, de
irregularidade relativa a
movimentação financeira dos
candidatos. A partir da prestação
de contas, pode-se buscar o
recebimento de recursos de
fontes vedadas, utilização de
recursos provenientes do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha
(FEFC) e realização de gastos
que esteja sendo cometida ou
esteja prestes a ser cometida por
candidato ou partido político

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

antes da apresentação de suas
contas à Justiça Eleitoral,
requerendo à autoridade judicial
competente a adoção das medidas
cautelares pertinentes para evitar
a irregularidade ou permitir o
pronto restabelecimento da
legalidade.
Pelo levantamento
realizado nesta segunda-feira
(17.09), não apresentaram a
prestação de contas parcial: 11 PP
- Partido Progressista, 19 PODE Podemos, 20 PSC - Partido Social
Cristão, 23 PPS - Partido Popular
Socialista, 28 PRTB - Partido
Renovador Trabalhista
Brasileiro, 29 PCO - Partido da
Causa Operária, 31 PHS - Partido
Humanista da Solidariedade, 35
PMB - Partido da Mulher
Brasileira, 36 PTC - Partido
Trabalhista Cristão, 43 PV Partido Verde, 44 PRP - Partido
Republicano Progressista, 51
PATRI – Patriota e 54 PPL Partido Pátria Livre.

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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FESTA PRA TODOS

Para este confronto decisivo ao título, a expectativa da diretoria é de casa cheia na decisão, a exemplo do que já ocorreu nos últimos jogos do Dourado na Arena

Cuiabá abre decisão da Arena
com ingressos a preço popular
S.N c/ Redação

Foto: Arquivo

A diretoria do Cuiabá Esporte
Clube iniciou a venda dos
ingressos para a finalíssima da
Série C do Campeonato
Brasileiro, que será disputada
na Arena Pantanal, no próximo
dia 22 a partir das 18 horas,
horário de Mato Grosso, contra
a equipe do Operário (PR). As
entradas, comercializadas em
diversos pontos de Cuiabá e
Várzea Grande, estão com
preços a partir de R$ 5.
As entradas para o jogo
são vendidas na Casa de
Festas, bilheteria do Ginásio
Aecim Tocantins, Tube Cuiabá
e Lups Esportes, em Várzea
Grande. Para os setores Leste,

Oeste e Norte superior, os
ingressos custam R$ 10 inteira
e R$ 5 meia. Já os setores Norte
e Sul inferior têm entradas ao
preço de R$ 20 inteira e R$ 10
para meia. Leste e Oeste
inferior, por sua vez, estão com
valores de R$ 30 para inteira e
R$ 15 meia. Além disso, por
meio de uma parceria com a
Ambev, haverá o camarote
open bar, ao custo de R$ 100
para compra antecipada e R$
130 no dia do jogo. Crianças de
até 12 anos não pagam.
A expectativa da
diretoria é de casa cheia na
decisão, a exemplo do que já
ocorreu nos últimos jogos do

Dourado em seus domínios.
Antes do jogo de volta contra o
Fantasma, o time enfrenta o
Operário neste domingo (16),
às 14h30, horário de Mato
Grosso, no estádio Germano
Krüger, na cidade de Ponta
Grossa. O gol fora de casa não
é critério de desempate.
O Cuiabá EC assegurou
vaga na final após passar pelo
Botafogo (SP). Depois de um 0
a 0 na capital de Mato Grosso,
o Dourado eliminou a equipe
do interior paulista ao vencer
por 3 a 0, em pleno estádio
Santa Cruz, em Ribeirão Preto.
Já o Fantasma precisou dos
pênaltis para eliminar o

CONTRATAÇÕES

Galo do Norte se reforça para
as disputas da Copa São Paulo
S.N c/ Redação

A

diretoria do Sinop
Futebol Clube
confirmou esta semana
a lista dos jogadores
relacionados para disputar a
Copa São Paulo de Futebol
Júnior Sub-20, que será entre
os dias 2 e 25 de janeiro do
próximo ano.

Todos os atletas estão
com idades entre 18 e 19 anos.
Apenas o treinador ainda não
foi contratado, mas deve ser
definido nos próximos meses.
Os jogadores são
Martin Spiering, Lucas
Oliveira; Willian Santana;
Jefferson da Silva; Gabriel da
Foto: Assessoria

Silva; João Pedro Leal;
Gustavo Henrique Fogaça;
Pedro Henrique dos Santos;
Henrick dos Santos; Luan
Paiva; Kevin de Oliveira;
Otaviano Neto; Lucas
Barbosa; Moisés da Silva;
Lucas Lemes; Cristian
Andreolla; Rudy Vaz, Daniel
do Carmo; Ramires dos
Santos; Nilson da Silva;
Guilherme Giraldi; Pedro
Henrique Alves de Abreu; José
Ferreira; José Bortolotto; João
Ferreira; Heitor Jales; João
Lucas Vidal Augusto e
Vinicius Santos.
O time sinopense
garantiu vaga na Copa São
Paulo após chegar na final do
Mato-grossense Sub-19 com o
Cuiabá, que venceu por 1 a 0,
em julho deste ano.
O time da capital tinha
vantagem do empate por ter
vencido por 2 a 1, o primeiro
jogo realizado no Gigante do
Norte.

Cuia sonha comemorar o titulo com casa cheia e fiel feliz

Bragantino (SP), depois que os
dois jogos da semifinal
terminaram em 0 a 0.
Cuiabá e Operário (PR)
já se enfrentaram duas vezes na
Série C deste ano. No primeiro
turno, o Dourado venceu a
equipe do interior do Paraná
por 4 a 0, jogando na Arena
Pantanal. João Carlos,

Eduardo Ramos, Jenison e
Bruno Sávio marcaram os gols
da equipe comandada por
Itamar Schulle. Na partida
válida pelo returno, as duas
equipes ficaram no empate por
1 a 1. Bruno Batata abriu o
placar para o Fantasma e
Jenison conseguiu o empate
nos minutos finais da partida.

Sinop F.C está com plantel praticamente pronto para a jornada
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia em que o
movimento em projetos
profissionais e planos de negócios
continuam. O momento pode envolver um
convite para fazer parte de uma nova
equipe de trabalho ou empresa.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar mais perto dos seus. O momento
pode envolver a negociação de compra ou
venda de um imóvel de família. A vida
doméstica é priorizada.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia em que
você estará mais voltado
para a espiritualidade. Sua fé e otimismo
serão renovados e uma nova filosofia de
vida pode chamar sua atenção. O
momento é ótimo para a prática espiritual.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
M e r c ú r i o e m Vi rg e m ,
indicando um dia de boa
comunicação, mas você
deve estar atento ao que fala e o que ouve.
Pode haver mal entendidos. Um bom
contrato de trabalho pode começar a ser
negociado.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
M e r c ú r i o e m Vi rg e m ,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de estar perto de quem ama. Você vai
priorizar a intimidade a qualquer
compromisso social. O dia é bom também
para firmar acordos financeiros.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
M e r c ú r i o e m Vi rg e m ,
indicando um dia de
mudanças positivas e boas novidades na
vida material e financeira. Um novo
projeto ou contrato, envolvendo o
aumento de sua renda, pode começar a ser
negociado e firmado em poucos dias.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia de
movimento e mudanças positivas nos
relacionamentos, pessoais e profissionais.
Um bom acordo pode ser firmado e uma
nova sociedade ou parceria comercial
podem começar.

A Lua em seu signo, se une a
Plutão e recebe um ótimo
aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia de boas
mudanças e movimento na vida pessoal e
profissional. Uma boa notícia pode
chegar e ser o carro chefe das mudanças já
esperadas. Momento ótimo para
organizar suas finanças.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia de
movimento e mudanças em
projetos de trabalho. Sua energia vital
estará mais baixa e, por esse motivo, você
deve diminuir o ritmo de suas atividades e
cuidar com mais carinho da saúde.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
M e r c ú r i o e m Vi rg e m ,
indicando um dia de
interiorização e necessidade
de distanciar-se de tudo o que soa sem
sentido. É um bom momento de fazer uma
limpeza em suas emoções e em situações
que já não fazem mais sentido.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
Mercúrio em Virgem,
indicando um dia em que o
movimento na vida social
continua, no entanto, sua energia vital
pode estar mais baixa. Por esse motivo,
priorize estar mais perto de amigos
íntimos que não exigirão tanto de você.

A Lua em Capricórnio, se
une a Plutão e recebe um
ótimo aspecto de Sol e de
M e r c ú r i o e m Vi rg e m ,
indicando um dia de
movimento em projetos em
equipe e bons contatos comerciais, que
podem apresentar resultados rápidos. Uma
nova equipe de trabalho pode ser
gerenciada por você.

**********************************************
Destaque para Desfile beneficente Fashion Luz que em sua 4ª edição bateu recorde de público. O evento foi
realizado na sexta-feira, 14, no Buffet Casa Mia e tem a assinatura do Grupo Amigos do Bem & Cia. Na
passarela Scandalooo, Jalex, Toda Chik, MH Deluxe, Bambolê, Charlotte, L.M. Clothing, Ateliê Mial
apresentaram o melhor da moda. Parabéns pelo sucesso do evento e pela doação, dedicação e ação do bem
para com o Lar Servas de Maria. São pessoas como vocês que fazem a diferença. Nossos aplausos. Confira
alguns momentos do desfile.

