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Votar, fiscalizar, sugerir e ajudar na construção de um futuro 
melhor. Estas foram algumas das proposições feitas pelo servidor público 
Josué Valdemir de Alcântara aos mais de 570 participantes do programa do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Consciência Cidadã, que aconteceu 
em Cáceres na noite desta quarta-feira (22/03). Página 04

PROGRAMA TCE

Cáceres se mobiliza e mais de 570 pessoas
participaram do Consciência Cidadã

Foto: Assessoria

Conselheiro presidente do TCE-MT, Antonio Joaquim discursa na abertura do evento
 

É SHOW
Nico e Lau apresentam o espetáculo "É só
Moage" nesta segunda-feira em Cáceres

Foto: Divulgação
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Na ocasião, o presidente do TCE 
de Mato Grosso, Antonio Joaquim, fez a 
abertura do evento e apresentou não só a 
instituição como também os conceitos de 
exercício da cidadania que norteiam a 
equipe técnica a se movimentar no interior 
do Estado. "Acho que este programa que 
tanto contribui para o estímulo cidadão 
deveria ser desenvolvido por todos os 
órgãos estaduais, como Ministério Público, 
Tribunal de Justiça, todos discutindo na sua 
área temas atinentes à população. A resposta 
aqui em Cáceres foi excepcional, com 
participação em peso da sociedade", 
comentou. Entre os participantes, estavam 
presentes os conselhos de políticas 
públicas; estudantes do ensino médio, 
fundamental e superior; sindicatos, 
associações, universidades públicas e 
par t iculares ;  pequenos  e  médios  
empresários; clubes de serviço e comércio.

Voluntária no Observatório 
Social de Cáceres, a professora aposentada 
da Educação Básica e da Universidade 
Estadual, Maria Stefani Rocha, opinou que 
o programa é um aliado da cidadania. 
"Muitos reclamam, mas é feito da forma 
errada, na hora errada. Nós do Observatório 
temos as ferramentas, assim como o 
Tribunal de Contas, para auxiliar a 
população a fazer esta manifestação da 
forma correta", afirmou. 

De acordo com ela, sempre vale a 
pena cobrar dos gestores a execução 
transparente da administração. Em 2016, o 
Obse rva tó r io  Soc ia l  de  Cáce res  
acompanhou a assinatura dos Termos de 
Ajustamento de Gestão (TAGs) entre 22 
Câmaras e 22 Prefeituras dos 30 maiores 
municípios do Estado com o TCE de Mato 
Grosso para que, num prazo de 1 ano, 
adequassem seus Portais Transparência 
conforme a Lei Federal nº 12.527/2011, 
conhecida como Lei de Acesso à 
Informação (LAI).

competências que os participantes vão 
levar para o convívio social. “Nosso 
objetivo não é formar superatletas, sim 
cidadãos conhecedores dos seus direitos 
e deveres, aplicando o respeito, 
c o m p a n h e i r i s m o ,  L e a l d a d e ,  
responsabilidade, exercendo sua 
cidadania com autonomia. É um projeto 
de inclusão”, explica Selma

Para a Psicóloga do Grupo 

om o objetivo de oportunizar o Cacesso ao esporte a dezenas de 
crianças e adolescentes, e com 

intuito de agregar valores para a 
transformação e inclusão social, visando 
promover o desenvolvimento humano, 
aliando o esporte e a educação, o Grupo 
Juba e o Instituto Desportivo da Criança, 
reeditaram em 2017, a parceria do 
Projeto Social Volei Kids, que engloba o 
esporte, educação e saúde. 50 crianças 
na faixa etária de 08 a 13 anos, 
receberam na tarde desta quarta-feira 
(22), os uniformes para participarem das 
atividades esportivas e sociais, que 
acontecem em Cáceres, na Escola 
Estadual Dr. Leopoldo Ambrósio Filho, 
no bairro DNER.

Cada criança recebeu um short 
e uma camiseta do projeto, que tem aqui 
no município o patrocínio do Juba. As 
atividades do Vôlei kids, acontecem 
duas vezes por semana, no contra turno 
escolar na quadra da referida escola.

Além da prática esportiva, 
rodas de conversa e debates sobre meio 
a m b i e n t e ,  e d u c a ç ã o  e  s a ú d e ,  
enriquecem as ações pedagógicas do 
e v e n t o .  S e g u n d o  o  d i r e t o r  
administrativo do Grupo Juba, Mirko 
Ribeiro, o projeto atua na formação 
corporal, na valorização e autoestima da 
criança, fazendo com que ela reconheça 
a sua importância ao grupo, à família e 
ao meio em que está inserida. “ O esporte 

in tegra ,  soc ia l i za ,  desenvolve  
potencialidades e proporciona o 
desenvolvimento cognitivo e social, 
valorizando a autoestima ”, observa 
Mirko

A representante do Instituto 
Desportivo da Criança-IDC, Selma 
Lopes, explica que mais que preparar 
at letas ,  o  Projeto Volei  Kids,  
p roporc iona  o  i nc remen to  de  

"Debates como estes chamam a 
sociedade ao exercício de seu papel", 
completou.
Responsável pela execução do programa, a 
secretária de Articulação Institucional e 
Desenvolvimento da Cidadania do TCE de 
Mato Grosso, Cassyra Vuolo, mobilizou a 
população de Cáceres que surpreendeu com 
a quantidade de participantes interessados 
em discutir sobre formas de agir 
proativamente no município. "Percebemos 
que a população tem o desejo de exercer o 
controle social, mas não sabe como. 
Quando chegamos ao município as pessoas 
se articulam e começam a refletir sobre suas 
participações na sociedade. Isso talvez seja 
o mais importante em nosso programa, 
estimular a organização e a cultura 
participativa frente às políticas públicas da 
cidade", defendeu.

O debate que levou quase duas 
horas, em que se fez presente o prefeito e 
vice-prefeita de Cáceres, Francis Maris e 
Antonia Liberato Dias, foi mediado pelo 
presidente do TCE Antonio Joaquim. O 
conselheiro fez um balanço do Consciência 
Cidadã no município, que foi um sucesso de 
participação popular. "Queremos tirar as 
pessoas de sua zona de conforto, mobilizá-
las para nos ajudar a controlar a gestão 
pública. Nosso site tem muitas ferramentas 
que devem ser utilizadas para isso, como a 
Ouvidoria. Além disso, há o Geo-Obras 
cidadão, sistema através do qual a 
população, com o celular, pode verificar o 
estágio de uma obra, fiscalizar para 
comparar a realidade e o que dizem os 
pagamentos. 

Se houver alguma irregularidade, 
você manda na hora uma denúncia, recebe 
protocolo, e isso será investigado a fundo 
pelo Tribunal", apresentou o conselheiro 
aos mais de 570 cacerenses que 
participaram do evento, que aconteceu às 
margens do Rio Paraguai.

" E s t a m o s  v i v e n d o  u m a  
verdadeira luta aqui em Cáceres para o 
cumprimento da LAI, tanto na Prefeitura, 
q u a n t o  n a  C â m a r a ,  c o b r a n d o  
constantemente. Mas diante dos avanços, 
percebemos que sempre vale a pena cobrar 
da administração. O TCE veio ao encontro 
das nossas necessidades", revelou.

As acadêmicas da Unemat dos 
cursos de Computação e Ciências 
Contábeis, Brenda Santos da Silva e Emily 
Correia, aproveitaram o debate informal 
com o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
para questionar ao presidente, conselheiro 
Antonio Joaquim, sobre como acompanhar 
a regularidade das contas de gestão da 
Universidade. "O conselheiro nos explicou 
que devemos verificar os valores prestados 
pela Unemat e se houver algum 
apontamento inconsistente nós podemos 
encaminhar uma denúncia através da 
Ouvidoria", afirmou Emily que está 
acompanhando de perto este momento em 
que a Universidade está realizando um ciclo 
de Congresso Universitário para definir as 
prioridades orçamentárias da instituição. O 
sonho da jovem, que está no 5º semestre de 
Ciências Contábeis, é ser auditora do TCE.

O Consciência Cidadã convidou 
para este momento, também, representantes 
do Ministério Público Estadual e Federal 
para dialogar com a população. Para o 
procurador  da  Repúbl ica ,  Fel ipe  
Mascarelli, esta oportunidade foi um marco 
para Cáceres que se mobilizou para 
conhecer mais sobre controle social. "Foi 
imensamente gratificante poder discutir 
questões que interessam à população. Este 
evento deixa um legado à sociedade que se 
sentiu, hoje, mais responsável pelas 
decisões públicas", afirmou. Neste mesmo 
sentido, o procurador do Estado, Kledson de 
Oliveira, enfatizou que existem diversas 
formas de controle, mas o social proposto 
pelo Consciência Cidadã é o mais efetivo.

 onvocado a representar a sociedade Ccacerense na solenidade de abertura 
do encontro entre a instituição de 

controle externo e a população, Josué, que 
também participa do conselho municipal de 
saúde há quatro anos não consecutivos, 
afirmou que o caminho para este futuro 
melhor passa pelo controle social.

"Quando começamos a ter contato 
com a administração pública, percebemos 
inúmeros entraves que muitas vezes nos 
desmotivam. Porém, temos de ter 
informações suficientes para entender que 
constitucionalmente podemos e devemos 
participar ativamente da gestão", afirmou. 
Servidor público há 28 anos, ele enalteceu 
esta postura do TCE de Mato Grosso em, 
tecnicamente, qualificar a sociedade com a 
disseminação de conhecimentos. "Acho 
importante que todos conheçamos a atuação 
do controle externo, principalmente, na 

saúde que grita por socorro. A atuação do 
TCE é fundamental para que as coisas 
ocorram de forma correta neste país", 
completou.

Interessado nesse aprendizado 
sobre o Tribunal de Contas de Mato Grosso 
e em conhecer os seus canais de 
comunicação com a sociedade, o motoboy 
Elias Pereira saiu direto do trabalho e 
passou pelo Sesi de Cáceres, onde 
aconteceu o evento com a população. De 
acordo com o participante, o debate é 
imprescindível para o desenvolvimento do 
município. "Eu acho que esse encontro 
contribuiu muito para a Administração. Eu 
tenho uma filha que está interessada em 
trabalhar na área da saúde e quer cursar a 
Universidade Estadual. Vou levar as 
informações aprendidas para casa, porque o 
mais importante aqui é o incentivo à 
mobilização", assegurou.

atividades prazerosas. 
“Não é a toa que nos últimos 

cinco anos consecutivos o Grupo Juba 
recebeu do Instituto da Criança, o Selo 
de Empresa Socialmente Responsável, 
estamos fazendo nossa parte”, finaliza 
Gláucia.

Juba, Gláucia Pinheiro, a atividade 
esportiva além dos aspectos físicos e 
sociais, contribui na saúde mental das 
crianças, diminuindo a ansiedade, 
estresse, melhor do sono e autoestima, 
além da integração e socialização 
enriquecidas com o vínculo de 

PROGRAMA TCE

Cáceres se mobiliza e mais de 570 pessoas
participaram do Consciência Cidadã

Assessoria

O conselheiro fez um balanço do Consciência Cidadã no município, que foi um sucesso de participação popular

INCLUSÃO SOCIAL

Grupo Juba entrega uniformes do projeto
vôlei kids para 50 crianças no DNER

Esdras Crepaldi
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completos.
O curso terá duração de 

cinco dias,  realizado em 
período integral e tem inicio 
nesta segunda-feira, 27, na 
sede da fazenda Grendene, 
encerrando na sexta-feira dia 
31.Ainda de acordo com a 
coordenadora do SENAR, a 
locomoção até a fazenda e a 
alimentação é por conta dos 
proprios alunos, uma vez   que 
o curso é gratuito.

Os interessados devem  
procurar a sede do Sindicato 
Rural  para  efe tuar  sua  
m a t r i c u l a .  M a i o r e s  
informações  pelo fone: 3223-
2111.

 Sindicato Rural de OCáceres e o SENAR-
M T ,  e s t ã o  c o m  

inscrições abertas para o Curso 
de Operação e Manutenção de 
Motosserra.

R o s a  C e z a r i o ,  
coordenadora do SENAR, 
informou  ao Jornal Correio 

Cacerense,  que as  inscrições 
estão sendo realizadas no 
Sindicato Rural de Cáceres e 
foram disponibilizadas 15 
vagas, dessas cinco já foram 
preeenchidas. Ela destacou 
que um dos pré-requisitos para 
participar do curso é que o 
candidato tenha 18 anos 

d a s  11 h  a t é  1 5 h   n o  
Restaurante Canoas, sito a Rua 
Costa Marquês, 853, no bairro 
São Miguel.

O s  o rg a n i z a d o r e s  
destacam que a feijoada pode 
ser retirada no local, mas o 
interessante é que as pessoas se 
sirvam a vontade no buffet do 
restaurante, porque além de 
apreciarem a bela paisagem do 
nosso rio, poderão curtir um 
sambinha ao som do Grupo de 
Pagode Encaixe Perfeito.

Maiores informações  
99989-6557 (Adriano), 99967-
9173 (Marli).

 om serviço voltado a Chumanidade, o Rotary 
Club de Cáceres e a 

Casa da Amizade realizam 
neste domingo, 26,  Feijoada 
beneficente, onde a renda será 
revertida para os projetos 
sociais desenvolvidos pelo 
clube.

Intitulada Feijoada da 
Amizade ,  o  pra to  se rá  
acompanhado de arroz branco, 
farofa, couve refogada e  
laranja. Os cartões podem ser 
adquiridos com os rotarianos 
pelo valor de R$ 40,00.

A Feijoada será servida 

ico e Lau estarão em NCáceres nesta segunda-
feira, 27, apresentando o 

espetáculo cultural "É Só 
Moage". 
 O  e v e n t o   é  u m a  

realização da Associação de 
Ajuda aos animais -AAAC com 
apoio de empresários de Cáceres 

É SHOW

Nico e Lau apresentam o espetáculo "É só
Moage" nesta segunda-feira em Cáceres

O evento  é uma realização da Associação de Ajuda aos animais -AAAC com apoio de empresários de Cáceres e Cuiabá

documento de identificação com 
foto e doadores de sangue com 
carteirinha, pagam meia entrada. 
O valor do ingresso

Parte da renda será 
revertida para o tratamento dos 
animais que são resgatados 
diariamente pela Associação de 
Ajuda aos Animais de Cáceres.

Mais informações em 
nicoelau.com.br e ou interesse 
em colaborar (65)3223.6222 e 
98401.3545. 

e Cuiabá.
A dupla Nico e Lau se 

apresentará as 19 horas no 
CineXin. Os ingressos estão 
sendo vendidos na bilheteria do 
cinema, no Restaurante Dito 
Bendito, na Bicicletaria Pantanal 
e na Clínica Veterinária Panvet. 

A apresentação tem 
classificação etária de 10 anos.

E s t u d a n t e s  q u e  
apresentarem a carteirinha e 
idosos acima de 60 anos, com 

CAPACITAÇÃO

SENAR Cáceres oferece curso de Operação e
Manutenção de Motosseras na fazenda Grendene
Da Reportagem

EVENTO BENEFICENTE

Rotary realiza Feijoada beneficente
neste domingo no Canoas em Cáceres

A Bíblia Sagrada é um livro que contém a 
Palavra de Deus, e ela nos ensina como devemos 
nos comportar para que possamos viver bem, ter 
sucesso em todas as áreas, e fundamentalmente, 
conquistar o céu. Porém, a vida, pelos seus 
reveses e pela nossa própria carnalidade, nos 
desvia dos caminhos do Senhor. Afasta-nos de 
Deus.
Conquistar a Deus, e estar sempre em intimidade 
com Ele, precisa ser uma rotina em nossa vida. E 
qualquer conquista exige conhecimento... 
Também exige esforço... E exige tempo... 
Nenhuma conquista digna acontece de um 
momento para outro... Há que se esforçar... 
Senão, debalde trabalharemos.

Nós conquistamos as pessoas, mas as 
pessoas não podem ser nosso referencial se 
almejamos a conquista de Deus. Para conquistar 
Deus, o nosso referencial precisa ser Jesus porque 
qualquer homem é falho. Qualquer homem é 
pecador. Jesus, não! Jesus nunca pecou em seus 
33 anos sobre a face da Terra. E Ele nos regatou e 
nos salvou com sua morte de cruz, e em Hebreus 
11:1, compreendemos o valor da FÉ!

Fé é acreditar nas coisas que não se 
veem, é ter certeza de fatos que ainda não 
aconteceram. E o que vivemos hoje é fruto de 
nossas próprias ações, e colhemos aquilo que 
plantamos. Portanto, nas suas dificuldades, 
lembre-se que a sua fé agrada a Deus... É preciso 
acreditar que Deus existe... Mesmo que Ele ainda 
não tenha se manifestado a você. Deus toca no 
coração daqueles que estão sedentos Dele! Então, 
seja sábio e tenha sempre sede de Deus... E o 
busque através de oração, através de jejum e 
sacrifício, porque precisamos dar o nosso melhor 
para Deus. Ações dessa monta aumentam a nossa 
fé e a nossa intimidade com Deus, e impede que 
sejamos afogados pelas coisas loucas desse 
mundo. Um mundo que jaz no maligno! Em 
Provérbios 3:5, o Senhor nos diz que devemos 
confiar Nele, com todo o nosso coração e que não 
podemos nos apoiar em nosso próprio 
entendimento.

Todos, sem nenhuma exceção, cometem 
erros sérios porque agem baseados no seu próprio 
entendimento, em seus achismos. E erros sempre 
custam caro, razão porque, seja prudente e tudo o 
que faz, consagre ao Senhor. Consulte-o, tenha fé 
em Deus, deposite total confiança Nele, e, por 
favor, não tente apressa-lo a fazer as coisas que 
deseja. Deus sabe o melhor momento de lhe 
entregar graças.

Há dias em que parece que tudo é negro. 
Que tudo dá errado, não é mesmo? Isso é normal e 
acontece com qualquer um, por isso não permita 
que o dia ruim estrague seu relacionamento com 
Deus.

Às vezes as finanças escasseiam... Às 
vezes a doença lhe acomete... Às vezes os amigos 
todos somem, justo quando você mais precisa... 
Nessas horas é bom lembrar as palavras de Jesus: 
“O meu reino não é deste mundo.” Este mundo 
não é o nosso destino final... O destino final ainda 
está para ser alcançado... E isso só acontecerá 
com nosso último suspiro... Daí, teremos um céu 
ou um inferno para viver toda a eternidade. Não 
há uma terceira alternativa!

Em Salmos 37:4 está escrito: “Deleita-te 
no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu 
coração.”
Que versículo extraordinário!

Em João 21: 15 a 19, o apóstolo Pedro é 
restaurado por Jesus que por três vezes lhe 
pergunta: “Pedro, tu me amas? Se me amas, 
apascenta as minhas ovelhas.” Jesus deixa claro a 
Pedro que ele (e qualquer um de nós), precisa 
cuidar das pessoas para que elas não se desviem 
dos caminhos de Deus. E em Deuteronômio 6:5, 
compreendemos que a lei principal é amar a 
Deus, porque está escrito: “Amarás o Senhor, teu 
Deus,com todo o coração, com toda a tua alma e 
com todas as suas forças.”

O livro de Jó nos ensina muito, pois este 
homem foi assediado pelo mal, mas ele 
permanecia íntegro e fiel a Deus, e não se desviou 
dos caminhos do Senhor. Humilhe-se perante 
Deus, e Deus o exultará! Como fez com Jó! E, 
tenhamos nós o mesmo sentimento que houve em 
Jesus Cristo. Assim, só assim, conquistaremos a 
Deus! Aleluia!
 
J o ã o  A n t o n i o  P a g l i o s a :   
www.palestrantejoaopagliosa.blogspot.com.br

BOLAS PRETAS

Para a falta de fiscalização dos órgãos competentes na 
Praça Major João Carlos, muitos comerciantes do local 
estão reclamando que a referida praça se tornou ponto de 
encontro de pés fofos e viciados, cassino ao ar livre, ponto 
de vendas de drogas e coisa e tal. A Praça Major como é de 
conhecimento da população, é um local onde muitas 
pessoas ficam esperando o horário da visita no Hospital, ou 
horário da sua consulta medica devido à sua localização. 
Policiais, prefeitura ou órgãos competentes, vamos tomar 
providencia que a coisa está feia por lá.

BOLAS BRANCAS

Para o transito da Rua da Tapagem e Colhereiros, depois de 
ter virado mão única. Pois a grande preocupação era em 
horário de pico com a saída dos alunos do CEOM e 
Natalino Ferreira Mendes.  E o mesmo acontece na Rua 
dos Coelheiros/Escola São Luiz. Embora a mudança não 
agradou a todos, mas precisava providências urgentes. 
Parabéns a coordenação de transito, só pela segurança das 
nossas crianças já valeu. Sabemos que há muito o que fazer 
ainda para a organização do nosso trânsito.

BOLAS PRETAS

Para o matagal localizado ao lado da Justiça Federal, 
fundos da Policia Ambiental e outros órgãos 
circunvizinhos. Existia uma rua que está totalmente 
coberta pelo mato que oferece riscos a todos que trabalham 
ou frequentam o local.  Famílias de capivaras já foram 
vistas no por lá. E o pior a localidade é a uma quadra da 
prefeitura, secretários que tal tomar as devidas 
providências?

BOLAS BRANCAS

Para os médicos que retornaram ao trabalho no Hospital 
Regional, mesmo só recebendo um salário atrasado, isso 
para cumprir o juramento de salvar vidas. Nossos médicos 
são verdadeiros heróis, que exercem sua profissão nas 
maiores da vezes  sem a menor condição de trabalho e falta 
de medicamentos.
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Esse papo de que a carne é 
fraca não cola Seu Zé e foi só a 
gloriosa policia federal dar uma de 
gavião e cair na carniça, que os 
marajás que se julgam impunes, 
arrepiaram os bigodes. 

O Mané aqui que não dá nó em 
pingo d'água, foi fazer uma visitinha 
no Palácio do Urubu, (com o devido 
respeito aos jaburus, que aqui no 
pantanal cacerense são conhecidos 
como tuiuiú), tu sabe que o trem fedeu, 
tava feio mesmo, onde a cara aqui 
pisou, tinha gambá de máscara. 

Pois é, nem o cachorro dos 
guardas queriam comer o filé que os 
gravatinhas serviam no churrascão 
para empresários e mídia, mesmo 
sendo carne sadia, importada, que 
Papelão, Gente!!! No rolê da PF, me 
serviram uns bifes lavados a jato, mas 
o Mané aqui não engoliu a moagem do 
Brául io .  Enquanto  i sso ,  nos  
restaurantes do patropi, o cardápio era 
fraldinha sem lavar, coxão mole com 
varise supurada, costela ripa na 
xulipa, filé fila da pauta, frangambá, 
linguiça sem trema e os cambaus. Mal 
deu pra tourear as moscas no salão, 
felizmente, elas não transmitem a 
dengue e similares. 

Uma pena que a farra não foi 
por aqui e só quem ganhou tempero 
verde nas fritura$, foi a grande mídia, 
tamanha a publicidade de ultima hora 
na operação abafa, inserções em 
horário nobre, matérias de capa, o 
diabo, jorrou grana preta para os 
grandes (pequenos) jornais. 

Fosse aqui, com certeza 
sobraria uns bererés pros jornais da 
city, né mesmo, Rô?  É sempre assim, 
as vacas magras ficam pros jornais 
sérios do interior que corta na carne 
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pra sobreviver, coisas do patropi. 
Nada a estranhar no caso do 

mão de vaca do meu amigo que foi 
numa churrascaria e preferiu comer o 
cardápio, afinal, papelão por papel, o 
menu é mais barato e menos ofensivo 
à saúde.

Curioso mesmo foi os graúdos 
chifrar e dar coices na operação da PF, 
pelas divulgações da Carne Fraca na 
mídia, o oposto das pirotecnias 
anteriores, quando o alvo era 
diferente. Sabe mais?, quero ver 
madame comendo leitoa de rama e 
batendo panelas com frimesa, pois não 
é só o churrasco da laje que deve abrir 
o bico depois do estouro que a briosa 
PF fez, ao exumar o Estado de 
Putrefação. 

Cadê o Mané que gostava de 
chaleirar e ripar os vagaus? Deve estar 
comendo alface num sanduíche 
natural lá no Juba, deve pensar o leitor, 
mas é que vez por ano, o bagual dá 
uma de filósofo e diante do barulho e 
podridão, foi preciso um desabafo 
mais sério e factual, pra ripar com 
classe, os abusos, afinal, o papo é reto 
e sério, o póbrema é de saúde púbrica e 
as percas em mortadelas e afins, 
mereciam um tratamento diferente, 
óxente! 

Não se admite culpar a PF pela 
exumação, agir assim, seria uma 
omissão conivente. Agora, se o trem 
quebrou, saiu dos trilhos, tem Culpa 
eu? Tu?, Nóis? Jamé, Mané, passou da 
hora de todos assumirem seus erros e 
broncas, sobretudo aqueles que são 
pagos por nossos impostos, chega de 
Blá,Blá,Blás e Moagens. 

E Viva a Policia Federal, 
mesmo que a Vaca Tussa.  

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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A Vaca TussiuComo Conquistar a Deus

A novela envolvendo o 
Maracanã segue se 
arrastando. Na quinta-

feira, o consórcio composto por 
CSM e GL Events, parceiro de 
Fla e Flu, anunciou que deu por 
encerrada as negociações com a 
C o m p l e x o  M a r a c a n ã  
Entretenimento S/A, formada 
pela Odebrecht e pela AEG, pela 
compra do controle acionário do 
estádio. Por outro lado, as 
e m p r e s a s  m a n i f e s t a r a m  
interesse em participar da 
concorrência pela gestão do 
complexo e solicitou que o 
Governo do Estado do RJ 
promova uma nova licitação.

No início do mês, o 
Tribunal de Contas do Estados 
do Rio de Janeiro (TCE-RJ), 
responsável por verificar a 
regularidade das contas públicas 
estaduais, determinou o arresto, 
ou seja, o bloqueio dos recursos 
obtidos com a venda da 
concessão do Maracanã pela 
atual concessionária.

Devido ao impasse 
relativo à administração, o 
Maracanã, recentemente, tem 

estampado notícias em razão de 
p r o b l e m a s  e  e s t a d o  d e  
abandono. O Flamengo fez um 
investimento de R$ 1,7 milhão 
para deixar o estádio em 
condições de receber a partida 
contra o San Lorenzo, no dia 8 
de março. Antes disso, a última 
partida oficial no local havia 
sido dia 27 de novembro de 
2016, entre Fla e Santos.
Confira a nota na íntegra:
A GL events e a CSM informam 
que, por conta de não terem sido 
a p re s e n t a d a s  g a r a n t i a s  
adequadas de segurança 
jurídica e contratual, deram por 
encerradas as negociações de 
compra do controle acionário 
da Concessionária Complexo 
Maracanã Entretenimento S/A. 
As empresas reafirmam, porém, 
seu interesse em participar da 
concorrência pela gestão do 
Maracanã caso o Governo do 
Estado do Rio de Janeiro tome a 
decisão de promover uma 
licitação que proporcione a 
ind ispensáve l  segurança  
jurídica e financeira aos 
investidores.
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ilmar Geraldo Ferreira, G63 anos, conhecido como 
Gilmarzinho, morreu na 

madrugada de quarta-feira em 
Cuiabá por conta de um câncer no 
estômago. 
 Ex-preparador físico e 
treinador de vários times de Mato 
Grosso, como o Mixto, Operário 
VG, Cacerense, Palmeiras do 
Porto e Luverdense, ele deixa três 
filhos e esposa. 

O velório foi realizado na 
Capela Jardins. O sepultamento 
ocorreu no Cemitério da Piedade.  
O último trabalho de Gilmarzinho 
no futebol profissional foi no time 
sub-21 do Mixto, que disputou a 
Copa FMF Sub-21 no final de 
2015. Entre as conquistas de 
Gilmarzinho estão t í tulos 
estaduais pelo Mixto e Operário 
VG. 

Natural de Barbosa Ferraz 
(PR), Gilmarzinho era formado 
em Educação Física e trabalhou 
como professor em colégios 
públicos e privados de Cuiabá. 

Gilmarzinho Ferreira foi 

ainda o primeiro treinador do 
Luverdense, clube fundado em 

2004 e que hoje disputa a Série B 
do Brasileiro.

Globo Esporte

Ex-preparador físico e técnico de 
vários times de MT morre em Cuiabá

Parceira de Fla-Flu desiste de compra, 
mas aguarda nova licitação do Maraca

Depois de ameaçar saída e voltar atrás no negócio, GL Events e CSM anunciam que 
insegurança jurídica e contratual influíram em desistência pela compra do estádio
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de vida da população. 
D a  m e s m a  f o r m a  

trabalhamos incessantemente para 
que toda a população tenha acesso 
a informação quanto à prevenção e 
a importância do diagnóstico 
precoce da doença”, destaca o 
oncologista Dr. Eduardo Marques.

O vereador Dr. Neto 
acredita que em breve Barra do 
Garças terá um centro de 
prevenção e tratamento de câncer.

“Estamos articulando junto 
a o  g o v e r n o  d o  E s t a d o  a  
implantação de um centro de 
tratamento de câncer para Barra do 
Garças, para que possamos dar 
condições aos moradores de nossa 
cidade ao tratamento dessa 
doença”.

O projeto é uma iniciativa 
da Câmara de Barra do Garças, 
através do vereador Dr. Neto 
(PSB) em parceria com a 
prefeitura de Barra do Garças, 
que atenderá cerca de 250 
pessoas catalogadas pela central 
de regulação.

“Nossa expectativa é uma 
das melhores possíveis, porque 
sabemos a grande necessidade de 
atender a demanda. E quem mais 
aguarda por esse atendimento é a 
população”, explica o secretário 
de saúde de Barra do Garças, José 
Jacó.

“O projeto “Entre Laços e 
Abraços” busca diariamente dar 
acesso ao tratamento correto de 
câncer, melhorando a qualidade 

este  final de semana, de N24 a 26 de março, 
desembarca em Barra do 

Garças o projeto de prevenção e 
diagnóstico de Câncer “Entre 
Laços e Abraços”.  A equipe do 
médico oncologista do Hospital 
Regional de Cáceres, Dr. Eduardo 

Marques Lima, realizará na sexta-
feira (24/3) às 19h na Câmara de 
Barra do Garças, uma palestra 
sobre a prevenção e diagnóstico de 
câncer.

No sábado e domingo a 
equipe realizará o atendimento, 
diagnóstico e pequenas cirurgias 

de câncer na policlínica do bairro 
Santo Antônio. A equipe é 
formada pelo administrador da 
oncologia, duas técnicas em 
enfermagem, uma enfermeira e o 
médico oncologista do projeto 
vindos da cidade de Cáceres à 737 
km de Barra do Garças.

 Plenário da Câmara dos ODeputados aprovou, na noite de 
ontem (22), o Projeto de Lei 

4302/98, que permite o uso da 
terceirização em todas as áreas, ou seja, 
para atividade-fim e atividade-meio das 
empresas. Especialistas em Direito do 
Trabalho ressaltam que se a lei for 
sancionada pelo presidente Michel 
Temer,  haverá  permissão  para  
terceirização de qualquer atividade e isso 
implicará em riscos aos direitos e a saúde 
do trabalhador, além de ser um caminho 
para o nepotismo na Administração 
Pública e também para a precarização 
das relações trabalhistas.

O advogado João Gabriel 
Lopes, sócio do escritório Roberto 
C a l d a s ,  M a u r o  M e n e z e s  &  
Advogados ,  opina  que com a  
terceirização irrestrita aprovada pela 
Câmara, após ressuscitar proposta de 
1998, ficará completamente distorcida a 
relação de emprego. 
Segundo Lopes, os riscos são inúmeros. 
“Os salários dos terceirizados são, em 
média, 27% menores que os de 
trabalhadores efetivos. Impulsionam-se 
as desigualdades de gênero e raça no 
mercado de trabalho, rompendo-se com 
elementos de igualdade consolidados 
pela Constituição de 1988, já que 
trabalhadores que desempenham as 
mesmas funções em um mesmo 
estabelecimento poderão passar a ser 
contratados por empresas diferentes, 
dificultando-se o reconhecimento das 
equiparações necessárias”, aponta. 

O doutor em Direito do 
Trabalho e professor da pós-
graduação da PUC-SP, Ricardo 
Pereira de Freitas Guimarães, acredita 
que a possibilidade de terceirização em 
todas as atividades poderá gerar 
subempregos e não empregos.
“Outro ponto desfavorável diz respeito a 
vinculação sindical. Em regra, os 
e m p r e g a d o s  t e r c e i r i z a d o s  s ã o  
vinculados a sindicatos bem mais fracos 
e que possuem direitos bem inferiores 
aos das empresas tomadoras. 
 De outro lado, a Justiça do 
Trabalho nos revela que grande parte 
dessas empresas prestadoras de serviços 
são pequenas e sem grande fôlego 
patrimonial, o que as torna vulneráveis 
perante o mercado. Isso tem duas 
consequências: primeiro, certamente o 
valor salarial do empregado cairá pela 
pressão do contrato comercial realizado 
entre as empresas contratante e 
contratada e por segundo, ausência de 
estofo financeiro para honrar e garantir 
obrigações (inclusive vinculadas ao 
ambiente e segurança do trabalho). O 
que pode ocasionar tanto a quebra da 
empresa como a elevação do número de 
acidentes”, explica o professor.

O advogado Ruslan Stuchi, 
especialista em Direito do Trabalho e 
sócio do Stuchi Advogados, explica que 
o projeto aprovado pelos parlamentares 
retira diretos trabalhistas de forma direta 

dos empregados e possui uma série de 
falhas que podem gerar graves 
problemas. “A legislação aprovada é 
f a l h a  e m  n ã o  r e s p o n s a b i l i z a r  
diretamente a tomadora de serviço em 
caso de violação por parte dos direitos 
trabalhistas do empregado.

Ou seja, aumentará as fraudes 
trabalhistas e o empregado, em muitos 
casos, não terá a garantia dos seus 
direitos. Vale exemplificar que inúmeras 
empresas prestadoras de serviço não têm 
capital para adimplir uma possível 
indenização de uma ação trabalhista.

Atualmente, caso a empresa 
não pague tais direitos, a empresa 
tomadora de serviço é responsável de 
forma subsidiária, sendo que esta nova 
legislação tira a responsabilidade da 
empresa tomadora sobre eventuais 
dívidas trabalhistas”, explica.

Segundo Stuchi, na prática, 
“certamente haverá a criação de 
empresas de "fachada" que não detêm 
patrimônio para saldar dívidas, fazendo 
exploração dos trabalhadores e 
posteriormente violando direitos dos 
seus empregados. Isso será o caminho 
para precarização das relações de 
trabalho no país”.

Na visão do advogado João 
Badari, sócio do Aith, Badari e Luchin 
Advogados, o principal retrocesso no 
texto aprovado é o que prevê que o 
trabalhador terceirizado só pode cobrar o 
pagamento de direitos trabalhistas da 
empresa tomadora de serviço após se 
esgotarem os bens da empresa que 
terceiriza.
Badari estima que um terceirizado custe 
30% a menos para o empregador. “Com a 
aprovação, tememos pela precarização 
da relação trabalhista, pois a nova 
legislação incentivará as empresas a 
demitirem trabalhadores que estão sob o 
regime CLT para contratar terceirizados, 
com remuneração menor”.
Mais ações e maior tempo na Justiça - 
Freitas Guimarães aposta que a 
responsabilidade apenas subsidiária das 
empresas elevará o tempo para que o 
trabalhador receba eventuais direitos 
sonegados e aumentará o número de 
processos na Justiça. 
 “Tendo em vista que num 
primeiro momento, o juiz buscará 
primeiro receber da empresa dita 
terceirizada para depois ingressar no 
patrimônio do contratante da empresa. 
Isso aumentará o número de processos e 
o tempo de tramitação dos mesmos, ou 
seja, como sempre a lei dará privilégios 
aos grandes empresários às expensas dos 
brasileiros que realmente trabalham para 
a construção da nação”, avalia o 
professor.
Risco de nepotismo - O advogado João 
Gabriel também defende que do ponto de 
vista da administração pública, o risco 
está na possibilidade de o Estado 
terceirizar qualquer de suas funções, 
podendo-se legitimar práticas como o 
nepotismo e a substituição do concurso 

público pela contratação de empresas 
sem lastro financeiro ou capacidade de 
prestar serviços públicos eficientes. 
“Nesse caso, o trabalhador deixa de ser 
sujeito de direitos e passa a ser objeto de 
uma operação comercial entre uma 
empresa tomadora de serviços e uma 
fornecedora desses mesmos serviços”, 
diz.
  O especialista também reforça 
que, do ponto de vista da saúde, os 
trabalhadores terceirizados estão 
submetidos a condições mais precárias 
de segurança e correm até quatro vezes 
mais riscos de sofrerem acidentes de 
trabalho que aqueles diretamente 
contratados.
Trabalho temporário - Stuchi alerta 
que o projeto aprovado na Câmara 
também prevê o aumento do prazo do 
trabalho temporário de no máximo 90 
para 180 dias. “O problema neste caso é 
que, certamente, haverá a diminuição de 
salário dos empregados, tendo em vista 
que a tomadora poderá contratar 
empresas que possam ter empregados 
com piso salarial mais baixo, além de 
que com a prorrogação do período de 
experiência, os empregadores poderão 
tomar medidas de não renovação do 
contrato de trabalho do empregado, 
utilizando apenas o período de 180 dias 
deste obreiro e dispensando após este 
período para não pagar direitos como o 
aviso prévio e a multa sobre o FGTS”.
Badari ressalta que os 180 dias de prazo 
para o  trabalhador temporário poderão 
ser utilizados para contratação de 
empregado em períodos de greve.
Ponto positivo - O especialista em 
Direito e Processo do Trabalho, Danilo 
Pieri Pereira, do escritório Baraldi 
Mélega Advogados pontua que a 
regulamentação da terceirização deve 
trazer maior segurança às empresas e aos 
trabalhadores.

“A lei deverá diminuir a 
insegurança jurídica sobre o tema, 
c a u s a d a  p e l a  i n e x i s t ê n c i a  d e  
unanimidade acerca dos conceitos de 
atividade-fim e atividade-meio. Se 
sancionada pelo presidente  da 
República, a lei passará a impor 
obrigação ao tomador de serviços em 
garantir a saúde e segurança dos 
trabalhadores terceirizados, além de 
obrigá- lo  como corresponsável  
subsidiariamente pelas dívidas da 
empresa prestadora a seus empregados, o 
que não existe em nenhum texto legal 
atualmente”, diz.

Segundo o advogado,  a  
aprovação do projeto pela Câmara 
significa um avanço das relações de 
trabalho no país para contemplar a 
crescente especialização do mercado. 

“ A n o v a  l e i  s e  r e v e l a  
fundamental como um dos passos 
necessários à recuperação contra a crise, 
com a possibilidade de surgimento de 
novas vagas de emprego formal, nos 
mais diversos segmentos da economia”, 
avaliou o Pieri.

No sábado e domingo a equipe realizará o atendimento, diagnóstico e pequenas cirurgias de câncer na policlínica do bairro Santo Antônio
SAÚDE

Projeto de prevenção do Câncer “Entre laços
e Abraços” chega hoje à Barra do Garças

Konrad Felipe  
Foto: JCC

Médico oncologista do Hospital Regional Dr. Eduardo Marques

PRÓS E CONTRAS

Caio Prates

Terceirização pode gerar uma queda de até 27% nos salários
e abrir caminho para precarização das relações trabalhistas

fiscalização mais minuciosa.
Sendo então verificado que 

havia adulteração em alguns itens 
identificadores do 
veículo, porém foi  
possível identificar o 
ve í cu lo  o r ig ina l  
c o m o  s e n d o   
F o r d / R a n g e r  d e  
p l a c a s  O N A  
6 8 0 0 / M G ,  c o m  
ocorrência de roubo 
em Uberlândia/MG.

A ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia de Polícia Civil de 
Poconé.
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a n i e l l i  A q u i l i n a  DRodrigues Dalesse, de 
36 anos, teve o corpo 

reconhecido  pouco depois das 14 
horas de hoje, por sua irmã e seu 
cunhado, que vieram  ao Instituto 
Médico Legal de Cáceres com 
essa finalidade. Depois que a 
imprensa local e estadual 
divulgou ontem a localização do 
cadáver de uma mulher branca, 
encontrada nua na beira de uma 
estradinha vicinal na região do 

Facão, a dez quilômetros de 
Cáceres, a família veio constatar 
o que temia. O crime ocorreu na 
madrugada de ontem (22)por 
volta das duas da manhã, segundo 
apontam  dados fornecidos pela 
perícia. O corpo foi encontrado 
por volta das dez horas da manhã.

Ela morava em Jaciara. 
Usuária de drogas, vivia por 
várias cidades. Pelo último 
contato mantido com a família há 
poucos dias, informou  que  seu 

último paradeiro seria Cuiabá, 
mas que poderia depois  ter vindo 
para Cáceres. 

O  l o c a l  o n d e  f o i  
encontrada morta, nua, e sem 
qualquer peça de roupa ou outro 
objeto a não ser um chinelo, em 
primeira hipótese foi usado 
apenas  para desova. A causa da 
morte foi politraumatismo 
p r o v o c a d o  p o r  o b j e t o  
contundente.

M e s m o  c o m  o  
reconhecimento visual, a Politec 
só liberou informações após a 
checagem no sistema do número 
de identificação dos documentos 
da vítima, cujas cópias a família 
apresentou.A identificação foi 
feita pelos papiloscopistas 
Manoel de Souza Ribeiro Neto e 
Givanildo de Souza Benevides.

Segundo informou o 
técnico em necrópsia e gerente de 
Medicina Legal do IML , Cássio 
Roberto Brandalize,que atendeu 
os parentes que fizeram o 
reconhecimento, a irmã informou 
que a família sempre lutou pela 
recuperação de Daniely, que 
passou por vários tratamentos em 
clínicas para dependentes.

Ela deixa três filhos. O 
c o r p o  s e r á  l e v a d o  p a r a  

sepultamento em Jaciara.
O crime está sendo investigado 
pela Delegacia Especializada em 

Defesa da Mulher de Cáceres, que 
tem como titular o delegado Alex 
de Souza Cuyabano. 

 oliciais militares do Grupo PEspecial de Segurança de 
Fronteira (Gefron), nesta 

quarta-feira (22.03), em rondas pela 
MT-265, próximo a cidade de Porto 
Esperidião, recuperaram uma 
caminhonete Toyota Hilux que havia 
sido roubada no Estado do Pará. A 
ação ocorreu na madrugada.

Os policiais visualizaram a 
caminhonete parada na beira da 
estrada sem as chaves, baterias e 
danos no para-choque. Quando 
checaram a placa do veículo, os 
policiais constataram que a mesma 
era clonada. A placa apresentava ser 

de uma Hilux da cidade de Guarantã 
do Norte que não tinha queixa de 
roubo.

Ao checarem com outros 
policiais em um grupo do Whatsapp, 
a informação era de que a 
caminhonete teria sido produto de 
roubo na cidade de Cachoeira da 
Serra-PA no dia 1º de janeiro deste 
ano.

Diante do fato, foi solicitado 
o guincho para conduzir o veiculo 
a t é  a  B a s e  d o  G e f r o n  e  
posteriormente entregue a delegacia 
de Porto Esperidião, para demais 
providências.

Na tarde de quarta-feira,  por 
volta das 15h30min, no km 635 
BR 070, no município de 

Poconé, a equipe de 
plantão abordou o 
v e í c u l o  
FORD/RANGER de 
p l a c a s  H A N S  
6245/MG, que era 
c o n d u z i d o  p e l o  
senhor  C.A.B. (59 
anos), que apresentou 
o CRLV do veículo e 
já no primeiro momento os PRF's 
perceberam que havia adulteração no 
referido documento, levando a uma 

Mulher encontrada morta na
região do facão é de Jaciara

POLÍCIA

TOYOTA HILUZ

Gefron recupera mais uma caminhonete na
fronteira produto de roubo do Estado do Pará

CABRITO

Ford Ranger com ocorrência de
roubo é recuperada pela PRF

Foto: PRF

Redação 

Aos 7 anos 
convidado 

para pajem de 
casamento
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ANALISANDO PARA VIDA! ANÁLISES CLÍNICAS

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS 

06:30 ÀS 17H - SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

Exames
A partir de

R$ 8,00

Realizamos coleta em domicílio. Ligue e Agende

By Rosane Michels

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

Neste dia que você Bruno 
Michelis Saravy, comemora 22 anos de 
vida, é muita emoção poder falar de você 
filho! Vimos você dar seus primeiros 
passos, vivenciamos com você cada luta, 
cada desafio superado, cada vitória, 
ingresso na faculdade, momentos tensos 
até você se tornar esse homem cheio de 
vida. Agradecemos muito a Deus pela 
sua existência e por aprendermos com 
você o que é amor incondicional.  Te 
criamos para o mundo e temos a certeza 
que ele vai te abraçar forte e te ensinar 
tudo que você ainda precisa aprender. Te 
desejamos muita sabedoria, paz e saúde. 
Siga sendo essa pessoa íntegra que enche de orgulho todos que o viram nascer e se tornar esse lindo homem.

Queremos desejar muita paz, saúde, prosperidade, fé, sucesso e sabedoria nas suas escolhas. Que 
Deus possa cuidar e abençoar você sempre.
Feliz aniversário! Celebre com muita festa e alegria este dia que é só seu. Te amamos e temos muito orgulho 
de você.
 Hoje receba a homenagem dos teus pais e da família do Jornal Correio Cacerense, recordando 
alguns momentos de sua vida.  

Parabéns Bruno!

Com 1 aninho já amava carros

Cada flash uma 
pose - 4 aninhos

Arrasando na Guitarra - 1º recital 

Com os pais Rosane e Erni
Surfando em Natal Enfim 18 anos 


