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DEUS SALVE O REI
Celebrações oficializaram-se com a novena das bênçãos específicas às distintas categorias da sociedade, culminando com a bela festa do sábado santo para os fiéis

Família católica de Cáceres
reverencia hoje o padroeiro
Foto: Arquivo

A Alvorada do Oficio Divino anuncia hoje às 6h00 na Catedral, a máxima
efeméride de São Luiz, o padroeiro de Cáceres, cuja data será festiva e com
diversas atividades para a família católica local. Café partilhado, corrida, almoço,
procissão luminosa, missas e o tradicional Show de Prêmios na Praça Barão,
marcam o sábado festivo do Santo Rei Luiz de França, abençoando a Princesa
Rainha do Rio Paraguai. Página 03

NATUREZA PEDAGÓGICA

Escola no Paiol desenvolve
projeto de horta e jardins

Página 03
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Nosso Rei Padroeiro
Comunhão com Jesus
"Jesus nos convida a entrar em
comunhão com Ele, a 'comer' Ele, sua
humanidade, para compartilhar com Ele o dom
da vida para o mundo. Diferente de triunfos e
miragens de sucesso!": é a advertência que o
Papa Francisco dirigiu aos fiéis neste domingo
(19/08) antes da Oração mariana do Ângelus na
Praça São Pedro, comentando o Evangelho do
dia. "Este pão da vida, o sacramento do Corpo e
do Sangue de Cristo, é doado a nós
gratuitamente na mesa da Eucaristia.
Ao redor do altar encontramos o que nos
alimenta e nos sacia espiritualmente hoje e para
a eternidade. Toda vez que participamos à Santa
Missa, em um certo sentido", "antecipamos o
céu na terra, porque do alimento eucarístico, do
Corpo e do Sangue de Jesus, aprendemos o que é
a vida eterna". Pão vivo que desceu do céu.
Ele se apresenta, continua o Papa, como
“o pão vivo que desceu do céu”, o pão que dá a
vida eterna e acrescenta: “o pão que eu darei é a
minha carne, entregue pela vida do mundo”.
Esta mensagem é decisiva, e de fato provoca a
reação daqueles que escutavam, que começam a
discutir entre eles: “Como é que ele pode dar a
sua carne a comer?”. Quando o sinal do pão
partilhado traz o seu significado verdadeiro, isto
é o dom de si até ao sacrifício, emerge o
incompreensível, emerge até mesmo a rejeição
d'Aqueles que pouco antes queriam carregá-Lo
em triunfo.
"Diante do convite de Jesus para nos
nutrir com seu Corpo e Sangue, poderemos
sentir a necessidade de discutir e resistir, como
fizeram aqueles que o escutavam de quem o
Evangelho de hoje fala. Isso acontece quando
temos dificuldade em moldar a nossa existência
na a de Jesus, a agir de acordo com seus critérios
e não de acordo com critérios do mundo. Mas
Ele nunca se cansa de nos convidar para o seu
banquete para saciar-se d'Ele, "pão vivo que
desceu do céu". Nutrindo-se deste alimento disse o Papa - podemos entrar em plena sintonia
com Cristo, com seus sentimentos, com suas
atitudes".
Jesus hoje repete a cada um de nós,
acrescentou Francisco: “se não comerdes a carne
do Filho do Homem e não beberdes o seu
sangue, não tereis a vida em vós”. Não se trata de
um alimento material, mas de um pão vivo e
vivificante, que comunica a própria vida de
Deus. Para ter essa vida é necessário nutrir-se do
Evangelho e do amor dos irmãos.
Que a Virgem Maria, conclui o Papa,
nos ajude no nosso propósito de fazer comunhão
com Jesus Cristo, nutrindo-nos da sua
Eucaristia, para se tornar, por sua vez, pão
p a r t i d o
p a r a
o s
irmãos.https://www.vaticannews.va/pt/papa/ne
ws/2018-08

Salve Cáceres, Salve São Luiz,
e salve todos nós das garras dos
políticos que estão de volta na caça aos
votos abrindo a temporada de caça aos
eleitores, para continuar na mamata e
no suga-suga nas tetas do governo,
mas hoje, não vamos estragar o dia dos
leitores falando de política, pelo
menos, desta suja e fétida que paira no
reino tupiniquim de Cabral, à Cabral;
sim, porque hoje a gente reverencia
aquele brioso guerreiro da política
social que no século XII, lutava em
defesa dos fracos e oprimidos, o nosso
padroeiro Luís IX, rei da França.
Aos 12 anos, o então pequeno
príncipe que se tornou rei, nascido em
25 de abril de 1214, educado
rigidamente pela mãe Branca de
Castela, assumiu a responsabilidade
do trono em 1926. Um governante de
visão socialista cristã, Luiz primou
suas ações inspiradas nos valores
divinos, extremamente devoto da fé
católica, punindo a blasfêmia, os
jogos de azar, empréstimos de
interesse e prostituição.
Realmente, oito séculos
depois, estes flagelos anti-sociais,
ainda são pivôs de crimes, suicídios e
demais desgraças que acometem
famílias desprovidas de formação
cristã.
No setor de saúde, educação e
filantropia, Luiz de França foi um
exemplo de gestão, construindo
inúmeros hospitais, leprosários,
orfanatos e escolas, não por acaso,
conhecido pela sua caridade e cuidado
com os pobres e doentes.
Ardoroso defensor da família,
Luiz IX, o Rei de França, casou-se aos

22 anos (1234) com a também Rainha
Margarida da Provença, de cuja prole
gerou 11 filhos, um dos quais, Filipe
III de França, que o sucedeu.
Em seu reinado, impôs o
exercício diário de piedade e
penitência em meio de uma corte
elegante e pomposa.
Viveu na corte como o mais
rígido monastério e tomou a todo o
país como campo de sua inesgotável
caridade. Quando o qualificavam de
demasiado liberal com os pobres, Luiz
respondia preferir que seus gastos
excessivos estivessem constituídos
pelo luminoso amor de Deus, e não
por luxos para a vã glória do mundo.
Quanto diferença, amigos,
quando 8 séculos após a gente constata
governantes comprando a mantença
do poder com o suor do povo e a gente
coincidentemente, traça outro
paralelo oposto: enquanto naqueles
idos Luiz de França concedia
audiência a todos debaixo do célebre
bosque de Vincennes, na atualidade
podre, suspeitos se reúnem na calada a
noite com cúmplices regados a
propinas.
Também, não por acaso, a
história registra a admiração do povo à
serena justiça, objetiva suprema de
seu reinado.
Então, leitores, mesmo fugindo
do assunto política, impossível ao
traçar o perfil de São Luiz de França, o
Rei Luiz IX, ficar sem um
comparativo, revelando os dois lados
da moeda, o puro e o podre e contra o
segundo, que nos interceda junto a
Deus, o nosso sagrado padroeiro,
Amém!

X
DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para os operários que estão trabalhando na
restauração do centenário prédio da Câmara
Municipal de Cáceres, finalmente ganhando pintura
nova, reparos nas janelas, como no final do século
XIX e o mais importante, com segurança nos
andaimes e proteção bucal anti-pó de raspagens.
PRETAS

Para os pedaços de mau-caminho da Avenida
Talhamares, na periferia de Cáceres, onde
proliferam os buracos, verdadeiras panelas de barro
quando São Pedro abrir as torneiras neste segundo
semestre. Iminentes conseqüências? Detalhe: os
buracos são resultantes de obras inacabadas no
asfalto, cortado para serviços e sem a devida
tapagem.
BRANCAS

Para o pedestrianismo em Cáceres, Corrida de São
Luiz neste sábado, 25, Caminhada da Natureza em
setembro, corrida do Gefron, caminhada e corrida
da Acice, do Poder Judiciário, etc. O desporto
salutar acessível à todos com incentivo das
instituições, tornou-se uma marca registrada da
cidade e os atletas notórios e de fim de semana
agradecem pelos eventos que realçam o men-sanain-corpore-sano.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
O paraguaio Cristopher Andrés Romero Irala, 27,
apontado como o responsável por assassinar a
matogrossense de Pontal do Araguaia, Erika de
Lima Corte, 29, estudante de medicina em Pedro
Juan Caballero, no Paraguai, divisa com Ponta
Porã, em Mato Grosso do Sul na madrugada da
última segunda-feira (20), foi preso dois dias após o
crime, (22) pelas autoridades do país vizinho. Deu
no JCC.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora
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Para a saúde estadual de Cáceres, (leia-se HR)
segundo denuncias do Sindicato dos Servidores da
Saúde Pública do Estado de Mato Grosso
(SISMA/MT) cuja ambulancia parada há meses, só
voltou a funcionar depois que o dono da oficina
CliniCar Erineu da Silva doou o material e mão de
obra a pedido de servidores públicos e o lata-velha
ficou nos trinques.
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NATUREZA VIVA

Através da educação alunos aprofundam o conhecimento teórico e prático, habilidades e atividades voltadas ao aproveitamento dos espaços físicos da escola

Paiol desenvolve projeto de
horta e jardinagem na escola
Assessoria
Foto: Assessoria

D

ocentes e discentes do
Núcleo Paiol, formado
pelas escolas municipais do
campo, Paulo Freire, localizada no
Assentamento Paiol, e Limoeiro, no
Assentamento Limoeiro, agregando
valores culturais da localidade,
propuseram um projeto denominado
“Horta e jardinagem na escola”.
A ação pedagógica tem
como objetivos formar cidadãos
participativos, motivados e
conscientes, contribuindo assim
com a sociedade, respeitando e
preservando o meio ambiente. O
projeto tem a participação de toda
comunidade escolar - alunos,
professores, servidores,
profissionais da educação e pais – e
do IBAMA PrevFogo, grande
parceiro na realização das
atividades.
Segundo a Diretora do
Núcleo Paiol, Luzinete Jesus de
Oliveira Tolomeu, através da
educação, os alunos aprofundam o
conhecimento teórico e prático,
habilidades e atividades voltadas ao
aproveitamento dos espaços físicos
da escola, e, com isso, podem
exercer seu papel na sociedade.
“Aqui eles produzem flores,
verduras e plantas medicinais em
hortas e contribuem com o
embelezamento das escolas”,

coordenadora. Ela ainda citou a
alimentação saudável e a
harmonização dos espaços com as
flores, como elementos positivos do
projeto.
Para a Secretária de
Educação Eliene Liberato, esta

RONDAS OSTENSIVAS

Polícia enquadra suspeitos
com droga, arma e munição
PMK/MT c/ Redação

D

O lúdico em contato com a natureza integram projeto

observa Luzinete.
Para a Secretária de
Educação Eliene Liberato, esta
atividade pedagógica possibilita um
ensino de forma interdisciplinar .
Segundo ela, cada turma é
responsável por uma muda plantada
e aquelas que zelem, tenham
c r i a t i v i d a d e e o rg a n i z a ç ã o ,
concorrem a prêmios.
Já a coordenadora, Cleide
Alcântara, comenta que o projeto
visa ainda, um trabalho pedagógico
com objetivo de conscientização e

preservação do meio ambiente de
forma multidisciplinar, destacando
que os alunos também aprendem a
educação ambiental.
“São crianças e adolescentes
do campo, muitos com essa vocação
de cultivar a terra, mas aqui eles
também aprendem a lidar com a
terra, cultivam alimentos que eles
mes mo s p lantam, colhem e
consomem, participando ativamente
do processo educativo e da
importância do meio ambiente de
forma multidisciplinar”, destaca a

FESTA DO PADROEIRO

Missa, corrida, procissão e show de
prêmios marcam o dia de São Luiz
Da Redação

N

este sábado, 25, a família
católica de Cáceres
amanheceu em festa com a
alvorada festiva às 6h00 com Oficio
Divino, seguido do Café Partilhado e
a concentração de atletas para a
Corrida, com percurso de 8 KM e
largada por volta das 7h00 na Praça
Barão do Rio Branco, em frente a
Catedral.
Ao meio dia, acontece o
Almoço do Padroeiro no salão CPSF
– (Apostolado da Oração),
oportunidade de reencontro da
família católica de Cáceres num
ambiente descontraído e som
ambiente.
Às 18h00 acontece a
tradicional Procissão Luminosa,

atividade pedagógica possibilita um
ensino de forma interdisciplinar
envolvendo assuntos como
alimentação saudável, meio
ambiente, plantas medicinais, flores,
além de proporcionar conteúdos de
diferentes disciplinas.

saindo da Pracinha da PM na
Avenida 7 de setembro, até a
Catedral.
Na chegada da procissão,
inicia-se a Santa Missa com bênção
especial a todos os fiéis e após o rito
alusivo ao Dia do Padroeiro São
Luiz de França, abre-se a Festa
Social na Praça Barão, com músicas,
diversões e o show de prêmios, com
cartelas e sorteios.
Conforme o pároco da
catedral da cidade, padre Rogério, os
católicos moradores de Cáceres, se
orgulham do seu padroeiro, São
Luiz, um Santo Rei, que foi um
homem muito dedicado e tinha uma
preocupação muito grande com a
população pobre, oferecendo
Foto: JCC

servindo refeições. Mesmo por isso,
muito criticado pela sociedade
burguesa francesa da época, mas
nunca desistiu de percalços,
respondendo as criticas com
trabalho e amor voltados ao povo.
Ainda segundo Pe Rogério,
o catolicismo e a bravura do
monarca francês levaram os
fundadores da cidade a homenageálo, transformando-o em padroeiro da
povoação. Ele destacou a
importância da novena com as
bênçãos específicas às distintas
categorias da sociedade, culminando
com a bela festa de sábado,
conclamando a todos a participar e
prestigiar a Festa Social, cujo ponto
alto será a quermesse na praça Barão
de Rio Branco, com o show de
prêmios.

ando prosseguimento em
suas atividades de rotina no
combate ao crime de tráfico
e similares, a Policia Militar de
Cáceres deteve na última quarta feira
22, quatro indivíduos em atitudes
suspeitas, logrando apreender
drogas e uma arma com os
meliantes.
Numa das aceleradas, a
equipe da Força Tática do
6°Comando Regional em
patrulhamento tático pelo bairro Vila
Irene avistou dois suspeitos em uma
motocicleta de cor vermelha, os
quais ao verem a barca, pra disfarçar,
pararam em frente ao bar do Bira.
Um dos suspeitos, B. A. S,
29, desceu rapidamente ignorando a
ordem de abordagem e de mansinho,
dispensou dentro do referido
estabelecimento atrás da porta duas
trouxinhas de substância análoga a
maconha.
Posteriormente foi realizada
a abordagem do suspeito no interior
do bar e em revista pessoal foi

encontrado o valor R$ 90,00 em
dinheiro trocado no bolso do
suspeito e numa busca pessoal no
outro suspeito, M. C, condutor da
motocicleta, nada de ilícito foi
encontrado. Mesmo assim, ele e seu
comparsa foram encaminhados ao
CISC para confecção do boletim de
ocorrência.
Na mesma quarta feira, Em
patrulhamento no bairro Jardim
Aeroporto, na Rua Cabo Verde em
frente a uma casa conhecida como
“Boca do Raul”, a GUPM do
6°BPM/6°Comando Regional
deparou com dois indivíduos em
atitude suspeita. Na abordagem e
revista pessoal no suspeito D. J. A.
M, 17, foi encontrado em sua cintura
uma arma de fogo calibre 22 de
marca Pasper fc armas de fabricação
Argentina com 7 munições intactas e
uma deflagrada.
O suspeito foi detido e
encaminhado para delegacia de
polícia civil de Cáceres para
providências pertinentes.
Foto: PM/MT

Droga e arma apreendidas com os suspeitos pela PM de Cáceres

Missa especial de São Luiz acontece hoje às 19h00 na catedral

Cáceres-MT, 24 e 25 de agosto de 2018
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CISNE BRANCO

Homens e mulheres brasileiros ou naturalizados com mais de 18 e menos de 25 anos, no dia 1° de janeiro de 2019, que tenham o ensino médio técnico completo

Marinha do Brasil abre vagas
para o nível Médio Técnico
E

Assessoria

Foto: JCC

stão abertas desde a
última segunda feira, 20,
as inscrições para
concurso público de nível médio
técnico da Marinha do Brasil
(MB). A seleção é destinada a
candidatos com nível médio
técnico, sem a exigência de
experiência profissional anterior.
A taxa de inscrição é de R$ 70,00
e o pagamento pode ser realizado
até o dia 18 de setembro.
Homens e mulheres
brasileiros ou naturalizados com
mais de 18 e menos de 25 anos, no
dia 1° de janeiro de 2019, que
tenham o ensino médio técnico
completo e que estejam em dia
com as obrigações civis e
militares e os interessados devem
a c e s s a r
o
s i t e
WWW.ingressonamarinha.mar.
mil, ou pessoalmente nos Postos
de Atendimento ao Candidato,
distribuídos por todo o país. O
horário de atendimento é das
8h30 às 16h30.
Este ano, são ofertadas 90
vagas para os candidatos, sendo:
Administração (4),
Administração Hospitalar (4),
Contabilidade (8), Edificações

natação com o percurso 25
metros em 50 segundos para
homens e 1 minuto para as
mulheres. Os testes físicos serão
realizados em dois dias não
consecutivos.
Os aprovados nas
diversas fases do concurso serão
convocados para realizar o Curso
de Formação no Centro de
Instrução Almirante Alexandrino
(CIAA), na cidade do Rio de
Janeiro.
Durante o curso, os alunos

recebem ajuda de custo de cerca
de R$ 900,00.
Ao final do curso, eles
serão nomeados Cabos da
Marinha recebendo um salário
médio de R$3.388,83, já
contando com adicionais, além de
receberem diversos benefícios,
como alimentação, ajuda para
aquisição de uniformes,
assistência médico-hospitalar e
acesso a instalações sóciorecreativas para si e seus
dependentes, entre outros.

FUMO PESADO

Marinha do Brasil atende na Agencia Fluvial de Cáceres

(4), Eletrônica (4), Enfermagem
(4), Estatística (3), Estruturas
Navais (3), Gráfica (5),
Marcenaria (4), Mecânica (6),
Metalurgia (6), Motores (4),
Processamento de Dados (16),
Química (3), Radiologia Médica
(4), Secretariado (4) e
Telecomunicações (4).
Os interessados farão
prova de conhecimentos
profissionais, com 50 questões

objetivas e redação, com duração
de quatro horas. Os que forem
aprovados nessa primeira etapa
realizarão os Eventos
Complementares, que são:
Verificação de Dados Biográficos
(VDB), Inspeção de Saúde (IS),
Teste de Aptidão Física (TAF)
que engloba corrida com o
percurso de 2.400 metros em 16
minutos para homens e 17
minutos para as mulheres e

CÁCERES E SINOP

Unemat abrirá 33 vagas
para mestrado de Letras

Tracante roda com Ranger
lotada de 290 kg de maconha
Da Redação

U

m carregamento de 290
quilos de maconha,
avaliado em mais de R$ 500
mil, e uma caminhonete Ranger
foram apreendidos na manhã de
anteontem, (23) na BR-364,
próximo a Serra de São Vicente, pela
força tarefa composta pelo Grupo de
Combate ao Crime Organizado
(GCCO), Núcleo de Inteligência da
Diretoria Metropolitana por meio da
Delegacia de Repressão aos
Entorpecentes (DRE) e a Polícia
Federal.
A operação ainda contou
com o apoio da PRF e do Ciopaer e
aconteceu depois que a polícia
recebeu a informação do

carregamento e imediatamente
transmitiu às equipes operacionais
da DRE.
Os investigadores se
posicionaram na rodovia e
identificaram o veículo suspeito.
Na abordagem, foi preso
Carlos Emanuel de Campos
Rodrigues, de 28 anos, morador de
Rondonópolis.
O preso vai responder pelo
crime de tráfico de drogas. Para o
delegado titular da DRE, Vítor Hugo
Bruzolato a integração com a Polícia
Federal fortalece o sistema de
combate às facções criminosas.
O preso vai responder pelo
crime de tráfico de drogas.
Foto: DRE/PJC-MT

Assessoria

C

omeça no dia 3 de setembro e
segue até o dia 1º de outubro
o prazo de inscrição ao
Mestrado Profissional em Letras
(Profletras). A Unemat disponibiliza
33 vagas, sendo 18 no campus de
Cáceres e outras 15 em Sinop. A
inscrição é feita somente via
internet. O candidato deve acessar o
s i t e d a C o m p e r v e
(www.comperve.ufrn.br), preencher
o formulário de acordo com as
instruções, imprimir a Guia de
Recolhimento da União e efetuar o
pagamento até o dia 2 de outubro e a

taxa é de R$ 70,00.
São requisitos para
participar do Exame Nacional de
Acesso ser portador de diploma de
curso superior de licenciatura em
Letras, com habilitação em
português: ser professor de Língua
Portuguesa do Ensino Fundamental
(1º ao 9º anos) em Escola da Rede
Pública, regularmente admitido e
pertencente ao quadro permanente
de servidores e estar ministrando
aula de Língua Portuguesa em
qualquer ano do Ensino
Fundamental (1º ao 9º anos).
Foto: Divulgação

No campus de Cáceres serão ofertadas 18vagas da pós

Os candidatos farão provas
de caráter eliminatório e
classificatório, com questões
discursivas e objetivas, aplicadas ao
dia 21 de outubro, nos municípios
sedes das instituições participantes
do Profletras.
O Profletras é um programa
de pós-graduação stricto sensu em
Letras, reconhecido pela
Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), do Ministério da
Educação, coordenado pela
Universidade Federal do Rio Grande
do Norte desenvolvido em todas as
regiões brasileiras por Instituições
de Ensino Superior associadas.
Com o objetivo de capacitar
professores de Língua Portuguesa
para a docência no Ensino
Fundamental, o Profletras abre 847
novas vagas para mestrado
profissional, distribuídas por
universidades em todo o País. Ele é
um curso semipresencial com aulas
presenciais, com oferta simultânea
nacional, no âmbito do Sistema da
Universidade Aberta do Brasil
(UAB), conduzindo ao título de
Mestre em Letras.
Mais informações podem
ser obtidas junto a Coordenação da
Unidade de Cáceres (e-mail
profletrascaceres@unemat.br /
(65)3224-1307) e da Unidade de
Sinop (profletrassinop@unemat.br /
(66)3511.2137).

Cáceres-MT, 24 e 25 de agosto de 2018

Mulão Carlos Emanuel de Campos Rodrigues está preso
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INFLAMÁVEL

Etanol que apura desvios de cooperativa de álcool e açúcar, chegou a Araputanga e Esperidião, e prendeu empresário em prédio de luxo com Mercedes e Cherokee

Operação apurando desvio de
28 mi chega a região de Cáceres
PJC-MT c/ Redação

Foto: PJC-MT

Vara da Comarca de Campo Novo do
Parecis, com parecer positivo do
Ministério Público, para bloqueio dos
bens de Nivaldo Francisco Rodrigues,
apontado como um dos chefes do
esquema criminoso.
Foram bloqueados 15 imóveis

em Campo Novo dos Parecis, 7 bens
localizados em Juína, Cuiabá e Paraná,
além de recursos financeiros,
automóveis e gado, demonstrando o
enriquecimento ilícito do suspeito.
O advogado Eduardo Mahon,
que representa o ex-gerente financeiro

da empresa, Junio José Graciano,
informou que seu cliente não tem
qualquer envolvimento com desfalques
e, em juízo, auxiliará as autoridades a
descobrirem os verdadeiros
responsáveis por irregularidades
administrativas.

CRISE BRASIL

Geração de emprego cai em
35% no 1º semestre em MT
A.E c/ Redação

Carrão de luxo foi apreendido pela PJC na mansão de Haran Quintiliano

I

nvestigado em operação que apura
desvios de cooperativa de
produtores de álcool e cana-deaçúcar, a Coprodia, Haran Perpétuo
Quintiliano, responsável por abrir
empresas fantasmas, foi preso em um
prédio de luxo no bairro Duque de
Caxias, em Cuiabá, na manhã de
anteontem, (23). Com ele, a Polícia Civil
apreendeu uma Mercedes Benz e um
Jeep Cherokee, durante a Operação
Etanol.
O delegado de Campo Novo do
Parecis, Adil Pinheiro de Paula, que
conduz às investigações, explicou que
Haran é apontado como um dos
principais articuladores da associação
criminosa.
Além disso, ele não tinha
nenhuma ocupação licita e muitas
empresas fantasmas eram ligadas ao seu
nome. Com o capital desviado, ele
adquiriu carros de luxo. “Esses veículos

serão encaminhados a Delegacia de
Campo Novo do Parecis e de lá ficarão à
disposição da Justiça”, disse Pinheiro,
em coletiva de imprensa.
Alguns dos investigados têm
mais de um domicílio e serão notificados
nas cidades ou estados que forem
encontrados.
Outros endereços (residências
e empresas fantasma) serão alvos de
busca e apreensão de materiais
comprobatórios à investigação.
Em Mato Grosso foram
cumpridos mandados de prisão e buscas
nas cidades de Cuiabá (12), Várzea
Grande (1), Araputanga (3), Campo
Novo dos Parecis (7), Tangará da Serra
(5), Santo Antônio do Leverger(1),
Sapezal (2), Sinop (1), Porto Espiridião
(2) Primavera do Leste (3) e Jaciara (1).
A 1ª fase da operação foi
deflagrada em julho de 2017, em
cumprimento de decisão judicial da 2ª

Foto: JCC

M

ato Grosso teve queda de
35,85% na geração de
empregos em 2018, se
comparado ao mesmo período do
ano passado. O índice foi divulgado
pelo Cadastro Geral de Empregados
e Desempregados (Caged), na
última quarta-feira (22). Neste ano, o
número de postos de formais de
trabalho criados este ano, em Mato
Grosso, é 5.186, enquanto em julho
de 2017 foram gerados 8.085
empregos. Em nível nacional, foram
feitas 47.319 contratações com
carteira assinada. O melhor índice
dos últimos seis anos. Assim como
todo o país, Mato Grosso atravessou
uma séria crise econômica nos
últimos três anos, o que ocasionou
baixos índices de empregabilidade
em 2015 e 2016.
O setor com melhor
colocação este ano foi agropecuária,
com 2,35% dos empregos gerados.
Seguido pela construção civil, com

Caravana em Cáceres incentivou facilitando emissão da CTPS

2,07% e, em terceiro lugar, o setor de
serviços, com 2,02% dos postos
criados este ano. O município com
melhor geração de emprego em

julho foi Aripuanã, com 2,18% dos
postos gerados, seguido por
Primavera do Leste, com 2,04% e
Peixoto de Azevedo, com 1,05%.

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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ELEFANTES PARDOS

Na temática obras o trabalho será, em especial, junto à Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (Sinfra) e à Secretaria Estadual de Cidades (Secid)

Mais de 400 obras paradas
passarão pelo crivo do TCE
Assessoria
Foto: JCC

Obras como a ZPE de Cáceres, mal chegou a sair do papel

S

ão mais de 400 obras
executadas com recursos
públicos que estão paradas
em Mato Grosso. A situação é
preocupante e o Tribunal de
Contas a considerou durante a
reestruturação da área técnica
pela qual a instituição passou. A
fiscalização do tema compete à
Secretaria de Controle Externo de
Obras e Infraestrutura, que

verifica a aplicação de mais de R$
1,2 bilhão empenhado em obras
públicas estaduais em Mato
Grosso em 2017. Desse total,
apenas R$ 671 milhões foram
liquidados.
Com a nova estrutura da
área técnica, o TCE direcionou o
foco em sua atuação para
acompanhar ainda mais de perto
se os recursos públicos estão

garantindo empreendimentos de
qualidade e servindo às pessoas
que pagam seus impostos e
querem usufruir de aparelhos
públicos seguros, eficientes e
concluídos dentro dos prazos
previstos, sem onerar o erário.
A reestrutura pela qual o
TCE passou dá maior capacidade
operacional à Secex para atuar na
fiscalização de obras públicas.
A unidade é liderada pelo
secretário, Emerson Augusto de
Campos, com os supervisores
Mara de Castilho Pinheiro,
Nilson da Silva, Yuri Garcia Silva
e mais 24 servidores.
A fiscalização terá como
foco obras e serviços de
engenharia nas organizações
estaduais e municipais. Na
temática obras o trabalho será, em
especial, junto à Secretaria
Estadual de Infraestrutura e
Logística (Sinfra) e à Secretaria
Estadual de Cidades (Secid).
A Secex tem autonomia
para realizar auditorias de
conformidade e operacionais a
respeito da qualidade em obras
rodoviárias, por exemplo,
laboratório de obras, edificações

públicas e pavimentação urbana.
Também serão fiscalizados os
editais de licitação, controle de
qualidade dos dados do GeoObras, termos de ajustamento de
gestão, as determinações e
recomendações dos acórdãos,
além de apurar denúncias e
representações.
O sistema Geo-Obras é
uma ferramenta tecnológica

desenvolvida pelo próprio TCE
que já cadastrou 16.648 obras
públicas em Mato Grosso orçadas
em mais de R$ 17 bilhões. Dessas
obras, 421 estão paralisadas.
O Geo-Obras é
considerado ferramenta de
excelência e recebeu a
certificação da Associação
Brasileira de Normas Técnicas, a
ABNT, ISO 9001.

ATENDIMENTO GRATUITO

Carreta Novartis da Saúde chega
no MT para combate à hanseníase
Assessoria

A

Carreta Novartis da
Saúde chega ao estado do
Mato Grosso oferecendo
atendimento gratuito e exames
para hanseníase, além de
esclarecer dúvidas da população
sobre a doença infecciosa crônica
e curável que causa, sobretudo,
lesões de pele e danos aos nervos.
Mato Grosso é o estado
com mais casos de hanseníase no
Brasil. Em 2017, mais de três mil
pacientes foram diagnosticados
com a enfermidade¹. A doença já
deveria estar erradicada, mas
atinge cerca de 30 mil pessoas no
país ao ano².
O Brasil está em segundo
lugar no ranking de países com
novos casos de hanseníase³,
segundo dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS). A
doença tem cura e o tratamento é
oferecido gratuitamente no SUS.
O primeiro município a
receber a Carreta Novartis da
Saúde é Comodoro (MT). Nos

dias 28 e 29 de agosto, o
atendimento será feito no Centro
de Eventos “Lourenço
Nambikwara. Depois de
Comodoro, a carreta segue
percorrendo o interior do estado
até o fim de outubro, passando
por cidades como Vale de São
Domingos, Jauru, Tangará da
Serra, Sapezal, Lucas do Rio
Verde, Ipiranga do Norte, Alta
Floresta, Paranaíta, Nova
Bandeirantes, Colider, Itaúba,
Diamantino, Rosário D'Oeste,
Primavera do Leste, Novo São
Joaquim, Água Boa, Canarana e
Cocalinho.
Desde 2009, a Novartis
possui a Carreta da Saúde, um
caminhão itinerante, com cinco
consultórios e um laboratório,
que percorre todo o Brasil no
combate à hanseníase. Atua em
parceria com o Ministério da
Saúde, com apoio do CONASS
(Conselho Nacional de
Secretários de Saúde) e do

CONASEMS (Conselho
Nacional de Secretarias
Municipais de Saúde), buscando
a erradicação da doença até 2020.
Os tratamentos medicamentosos
para a hanseníase também são
doados pela Novartis à
Organização Mundial da Saúde
(OMS).
A hanseníase, comumente
conhecida como lepra, é uma
doença infecciosa causada pela
bactéria Mycobacterium leprae,
ou bacilo de Hansen, que lesiona
os nervos periféricos e reduz a
sensibilidade da pele.
Geralmente, o distúrbio ocasiona
manchas esbranquiçadas em
áreas como mãos, pés e olhos,
mas também podem afetar o
rosto, as orelhas, nádegas, braços,
pernas e costas.
Apesar de não ter cura, o
tratamento é capaz de controlar a
doença e bloquear a transmissão
da bactéria para indivíduos de
convívio próximo.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

Grupo Chalana será Cáceres
na Coréia do Sul em setembro.
Colabore fazendo sua doação
C.C 744/6. CEF Agência 0870
Apoio: Jornal Correio Cacerense
O DNA da Informação

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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Cuiabá pode perder de até um gol que fica com a vaga, se levar dois gols, decisão vai para as penalidades máximas, mas a palavra de ordem é jogar com cautela

Com vantagem o Dourado
decide vaga dia 27 no Acre
A

Redação c/ O.E e G.N

Foto: Gazeta Net

pós a importante
vitória do Cuiabá E.C
na noite da última
segunda-feira (21), o técnico
Itamar Schulle concedeu
entrevista coletiva e entre os
pontos elencados, destacou a
importância de saber lidar com
a celebração da vitória e com a
expectativa de um próximo
duelo duríssimo.
“Sabemos que temos
um jogo dificílimo pela frente
na próxima segunda-feira e
que o Atlético vai pressionar a
gente, mas temos que nos
permitir comemorar essa
vitória diante deste grande
adversário. Parabéns também

para os 24 mil que vieram nos
prestigiar e foram muito
importantes”, pontuou o
treinador.
Sobre a pressão sofrida
pelo Dourado durante o
segundo tempo, o técnico
voltou a elogiar os acreanos.
“Eles fizeram uma
campanha muito boa, numa
chave fortíssima, sabíamos
que seria um grande
adversário.
É normal que ao longo
de 90 minutos tivessem
momentos de pressão do
adversário, estou feliz por
termos sabido lidar com essas
ocasiões”, finalizou Itamar.

O Galo Carijó realizou
treino na última quarta feira no
campo do estádio Arena da
Floresta e o elenco continua
focado para o jogo decisivo das
quartas de final.
Álvaro Miguéis deve
utilizar força máxima para o
duelo, sem alterações. Com
Juan no gol, Diego e João
Marcus na defesa. Alfredo pela
esquerda e Mateus na direita.
Kassio e Leandro como
volantes. Eduardo, Tauã, Neto
e Rafael formam o quarteto
ofensivo.
A CBF anunciou a
escala de arbitragem dos jogos
de volta das quartas de final na

CAVALO ARRIADO

Poconé deve definir equipe
para disputar a Copa FMF
O.E c/ Redação

O

diretor de futebol do
Poconé Esporte Clube,
Paulo Roberto da Silva
Bastos, informou que a
diretoria da agremiação fará,
hoje à noite, uma reunião com
uma equipe amadora de
Cuiabá e a expectativa é
contratar pelo menos 23 atletas
para compor a equipe para
disputar a Copa Federação. A
definição do treinador também
deve ser decidida na reunião.
Ainda segundo o
diretor, os atletas já estão
treinando e estão em boas
condições físicas prontos para
estrearem. Pela tabela
divulgada pela FMF, a Fera do
Pantanal fará sua estreia diante
do Mixto, no dia 22 de
setembro. Este jogo está
marcado para o estádio
municipal Neco Falcão.
Neste ano, o
Luverdense e o Sinop já

confirmaram que não vão
participar da competição. O
Galo do Norte quer priorizar o

Estadual do próximo ano
porque já tem vaga garantida
na Copa do Brasil.

Galo Carijó do Acre treina no Florestão a espera do Cuiabá

tarde desta terça-feira (21).
Luiz Flávio de Oliveira, árbitro
da Federação Paulista de
Futebol, mediará o jogo que
pode dar o acesso à Série B

nacional para o Cuiabá E.C.
Luiz apitou a finalíssima da
Copa do Brasil de 2017, entre
Cruzeiro e Flamengo.

Foto: Assessoria

Cavalo Pantaneiro de Poconé promete vir com tudo na copa
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By Rosane Michels

Esotérico
A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento intenso
e novidades na vida social e
aproximação de amigos, novos e
antigos. O momento pode envolver um
novo contato comercial, que traz
mudanças a seus projetos profissionais.

A Lua entra em Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de amigos e
pessoas interessantes que podem mexer
com seu coração. Se for comprometido,
aproveite este dia para fazer um
programa diferente com seu amor.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em seu signo,
indicando um dia de
novidades em projetos profissionais e
planos de negócios. Uma boa notícia,
aprovação de um projeto ou promoção,
pode levar você a dar um passo à frente
em sua carreira. Novas oportunidades
podem surgir.

A Lua entra em Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento intenso na vida
doméstica e nos relacionamentos
familiares. O momento pode envolver o
retorno de uma pessoa da família. É
possível que você decida fazer algumas
mudanças em sua casa.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento intenso
em projetos de médio prazo,
especialmente os que envolvem
viagens, contato com pessoas
estrangeiras e publicações. Uma boa
novidade pode chegar a qualquer

A Lua entra em Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos. Você estará
mais aberto e sociável, mais voltado
para se divertir com amigos. Um
contrato pode ser negociado e firmado a
qualquer momento.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de mudanças positivas
na vida emocional e libertação de
sentimentos nocivos. Se estiver
envolvido na negociação de uma
parceria ou sociedade financeira, deixe
para assinar documentos para daqui
alguns dias.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando um
dia de negociações envolvendo
o aumento de seus rendimentos. Tome
cuidado com gastos desnecessários; os
dias pedem economia e organização
financeira. Não é um bom momento
para novos investimentos.

A Lua entra em Aquário,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando
um dia de movimento e
mudanças nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento
pode envolver a negociação de uma
sociedade comercial que trará algumas
mudanças significativas em sua vida.

A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro, indicando um
dia de movimento intenso,
aumento da ansiedade e nervosismo.
Procure manter a calma diante de
imprevistos, que certamente surgirão
neste dia. Mais mudanças a caminho
que podem dar sinais ainda hoje.

A Lua entra em Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro indicando, um dia de
movimento intenso,
especialmente no trabalho. Um
projeto inovador pode surgir e trazer
mudanças à sua rotina. Você pode estar mais
voltado para a busca do equilíbrio de sua
saúde. Dias ótimos para dedicar-se à novas
práticas.

A Lua entra em Aquário, recebe
um tenso aspecto de Urano em
Touro, indicando um dia em que
sua energia vital pode ser
derrubada. É um momento altamente
positivo para promover mudanças em
sua saúde, através de tratamentos e
práticas que una mente e corpo. Dias de
interiorização.

A família do JCC está em festa para comemorar o aniversário do impressor Eudes (Dodo). Desejamos que
este dia contenha toda alegria que você merece, que não lhe falte a paz, a saúde e o amor. Temos certeza que a
vida será sempre sua amiga e fazemos votos que os anos vindouros sejam sempre lindos e inesquecíveis. O
Brinde especial de hoje é pra você. Feliz Aniversário!

*******************************************************
Ilustrando nossa página social hoje o
gatinho Arthur Tavares Bodoni que foi
premiado com o segundo lugar no concurso
de redação sobre o Pantanal do Colégio
Imaculada Conceição. Parabéns pela
merecida conquista.

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

Festeja data nova neste sábado a querida
Helizangela Pouso, que recebe o carinho dos
familiares e amigos. Que esse novo ano de
vida venha repleto de coisas boas e muita
saúde. Feliz Aniversário!
Grande beijo com desejos de uma ótima sexta-feira a
Vânia Costaldi e sua mãe Dona Negrinha que curtem cada
momento juntas. Muito bom poder desfrutar de momentos
de amor e cumplicidade. Que Deus as conserve com essa
alegria de viver.

