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JUSTIÇA ELEITORAL

Com mais de 17 mil títulos cancelados, eleitores de
Cáceres tem até 6 de maio para regularizar situação
Foto: Divulgação

Eleitores que tiveram o título cancelado têm até o dia 6 de maio
para regularizar a situação. Após o prazo, quem não estiver em dia com a
Justiça Eleitoral, não poderá votar nas eleições municipais de outubro,
quando serão eleitos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Página 03

BUSCA E APREENSÃO

Polícia Civil cumpre 9 mandados
e apreende armas em Araputanga
Foto: PJC-MT

O voto é a melhor arma do cidadão: regularize o seu

VOLUNTARIADO

Nova diretoria da APAE Cáceres assume
com promessa de melhorar atendimento

Operação resultou na prisão de um homem e apreensão de armas

Ontem foram cumpridos 9 mandados de busca e apreensão pela
Polícia Judiciária Civil de Araputanga. A Operação contou com o apoio
das Delegacias de Polícia de São José dos Quatro Marcos, Mirassol do
Oeste, Porto Espiridião, Rio Branco, Jauru e Cáceres. Página 04

Foto: Arcy Rezende

A APAE de Cáceres empossou
na manhã de ontem sua nova diretoria
em cerimônia prestigiada
por
autoridades, classe empresarial e
política, sociedade civil organizada e
população em geral. Claudio Luis
Oliveira assumiu a presidência da
instituição para o triênio 2020/22, com a
promessa consolodar obras iniciadas,
promovendo melhorias no atendimento
e no transporte.

DENÚNCIA

Dentista de Figueirópolis
é investigado pelo MPE
Página 06
CAUSAS ROTÁRIAS

Empresário Claudio (detalhe)
assume a presidência da APAE

Rotary de Pontes e Lacerda reforça Banco
Ortopédico com 110 novos equipamentos

Página 03

FAUNA E FLORA

Projeto Bichos do Pantanal promove
campanha de conscientização em Cáceres

Página 05
NOVA LEGISLAÇÃO

Sancionada Lei de Max Russi que regulamenta atividades
de Oscips e põe fim ao uso indevido de dinheiro público

Foto: Divulgação

O Projeto Bichos do Pantanal
em parceria com a Polícia Rodoviária
Federal vai promover a campanha
DIREÇÃO LEGAL: RESPEITE A
FAUNA com o objetivo de sensibilizar
motoristas e população sobre o grave
problema do atropelamento de animais
silvestres nas rodovias.

Página 05

Projeto visa a sensibilização dos motoristas
quanto ao atropelamento de animais

Página 04
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Artigo

A toxicidade

É possível perceber relacionamentos amorosos dando sinais de perigosos
Em 1991 estreou mundialmente o
filme americano “Dormindo com o
Inimigo”. Nele é narrada a história amorosa
de Sara e Martin. De início o enredo retrata
um casamento perfeito, onde o homem se
desmancha de amor por sua escolhida. Com
o passar do tempo, ficam comum as
agressões do homem contra a mulher, já que
o marido é obsessivo e agressor.
Constantemente ela sofria lesões corporais.
Segundo a história, o temor da
mulher era tanto que a todo momento, após
perceber estar em relacionamento
totalmente abusivo, tentava fugir do
homem. Boa parte do enredo narra a mulher
em busca de socorro. Até que, para se livrar
de vez, forjou a sua morte, sumindo do
agressor e mudando de nome. Ele passou a
procurá-la incessantemente ao desconfiar da
trama.
Naquela época, apesar de toda a
monstruosidade revelada para a sociedade,
pouco se acreditou que “na vida real”
alguém pudesse sofrer daquela forma. Ledo
engano. As perseguições a mulheres e
feminicídios com riquezas de maldades são
fato. Parece que as histórias se repetem,
mudando, às vezes, as vítimas. Digo e
repito: às vezes. Existem inúmeras mulheres
vítimas de homens que já agrediram outras
mulheres.
Martin, além de cometer violência
doméstica contra a personagem Sara,
também demonstrava perseguições típicas
de portadores de transtornos obsessivos
compulsivos. Ver a mulher preocupada com
a arrumação das toalhinhas do banheiro, que
deveriam estar em perfeita ordem para não
ser espancada, é assustador.
Todavia, é possível perceber
relacionamentos amorosos dando sinais de
perigosos, de extrema perseguição e
violência. Conviver com alguém e tentar o
mudar, é deixar a essência daquela pessoa
por quem se apaixonou de lado. Existe a
insistência em começar a se relacionar e
apostar “moldar” a outrem. De outro lado,
pesquisa da Data Senado aponta que 72%
das mulheres entrevistadas, e que sofrem

EDITORIA

CALENDÁRIO
Hoje é 22 de janeiro de 2020, uma quartafeira; Dia da Fundação de São Vicente
(primeira vila brasileira); Santo do Dia,
São Vicente; Anjo do dia, LAUVIAH, da
hierarquia angelical dos TRONOS. São
os anjos que inspiram os homens à arte e
à beleza; Fase da Lua, Minguante;
Clima: Possibilidade de chuvas (90%)
com 25mm; Temperatura, com mínima
variando entre 21 e 23ºC, e a máxima,
entre 31 e 33ºC.
SERÁ QUE EM-PLACA?
Após sucessivos adiamentos, começa a
valer a partir de 31 de janeiro a
obrigatoriedade de uso da placa do
Mercosul em todos os estados do país.
Desde a decisão pela adoção da placa do
Mercosul, a implantação do registro foi
adiada seis vezes. A adoção do sistema de
placas do Mercosul foi anunciada em
2014 e, inicialmente, deveria ter entrado
em vigor em janeiro de 2016. Em razão
de disputas judiciais a implantação ficou
para 2017 e depois, adiada mais uma vez
para que os órgãos estaduais de trânsito
pudessem se adaptar ao novo modelo e
credenciar as fabricantes das placas. .
LIQUIDAÇÕES
Procurando orientar os consumidores
que querem aproveitar as liquidações de
início de ano, o Procon de Mato Grosso
alerta como melhor opção tanto em lojas
físicas quanto on-line que a melhor
opção é pelo pagamento a vista, evitando
compras parceladas com juros, uso do
limite do cheque especial e rotativo do
cartão de crédito. Outra sugestão é
separar um tempo para a pesquisa de
preço, isso porque, mesmo com muitas
lojas em promoção, os valores ainda
podem variar bastante.
SALESIANO MATRÍCULAS
Hoje saí o resultado da terceira chamada
de bolsistas para o Colégio Salesiano
Santa Maria. As matrículas podem ser
efetuadas durante a semana, lembrando
que as aulas iniciam na próxima
segunda-feira dia 27.
WHATSAPP MP
Foi publicado no Diário Oficial do
Ministério Público do Estado de Mato
Grosso, nesta segunda-feira (20), o Ato
Administrativo 879/2020, que dispõe
sobre o uso de aplicativos de mensagens
instantâneas para comunicação de atos
processuais. A medida visa assegurar, no
âmbito institucional, a racionalização de
custos operacionais e otimização de
recursos materiais e humanos. O
Ministério Público utilizará o aplicativo
“Whatsapp Business”.
ERRO ENEM
O Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), responsável pela realização do
Enem 2019, informou que os erros de
correção da prova foram revistos.
Segundo o Inep, as notas revisadas já
estão disponíveis na página do
candidato. De acordo com o Inep, 5.974
participantes tiveram notas com
inconsistências – o número representa
0,15% do total de participantes (3,9
milhões).

Pequenos produtores e assentados
rurais deverão ser beneficiados com um
novo programa do governo federal de
regularização fundiária. Essa é a proposta da
Medida Provisória nº 910, editada em
dezembro, que pretende conceder, até 2022,
cerca de 600 mil títulos de propriedades
rurais para ocupantes de terras públicas da
União e assentados da reforma agrária. O
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra) afirma que esse
número representa metade de uma
estimativa de 1,2 milhão de posses
precárias, incluindo 970 mil famílias
assentadas que ainda não obtiveram título de
propriedade, além de outros 300 mil
posseiros em áreas federais não destinadas.
A MP é uma reivindicação dos
estados e altera dispositivos da Lei nº
11.952/2009, que dispõe sobre a
regularização fundiária das ocupações
incidentes em terras situadas em áreas da
União, da Lei nº 8.666/1993, que institui
normas para licitações e contratos da
administração pública, e da Lei nº 6.015, de

violência doméstica e familiar, preferem
não buscar ajuda do Poder Público por medo
do agressor.
No Show Business brasileiro um
certo casal tem chamado a atenção. Os dois
são famosos, e resolveram se unir em
namoro. Ele e ela possuem muitos fãs. Estão
no auge do sucesso. Ambos conheciam o
trabalho um do outro e da outra, antes de
iniciarem o romance. Sem fãs nada seriam,
não há qualquer dúvida. Entretanto, é visível
o ciúme entre ele e ela e vice-versa. O que
assusta é a forma como a mulher é exposta.
A todo momento é mostrado que
“força” o homem a tomar uma decisão sobre
casamento, e ele faz questão de deixar isso
público. Ela oferece presentes caríssimos a
ele para que o pedido de casamento seja uma
realidade. Certa vez, em um dos parques da
Disney, o homem mostra uma foto em rede
social onde está ajoelhado aos pés dela como
se fosse a pedir em casamento de maneira
romântica diante do castelo da Cinderela.
Mas, a legenda da foto era a seguinte: “posso

MP 910

31 de dezembro de 1973, que dispõe sobre
os registros públicos.Uma das principais
mudanças refere-se ao marco temporal para
a comprovação do exercício de ocupação e
exploração direta. Anteriormente, para
regularizar, o ocupante deveria comprovar
que sua apropriação antecedia a data de 22
de julho de 2008. Com a alteração, o marco
temporal passa a ser 5 de maio de 2014.
O texto da MP estabelece requisitos
para até 15 módulos fiscais, que é uma
unidade fixada para cada município, que
pode variar de 180 hectares, em localidades
da região Sul do país, até 1,5 mil hectares na
Amazônia. O Incra dispensará a realização
da vistoria prévia de imóveis de até 15
módulos fiscais.Para efetivar a
regularização, o ocupante deverá apresentar
uma série de documentos, como a planta e o
memorial descritivo da área assinada por
profissional habilitado, o Cadastro
Ambiental Rural (CAR) e a comprovação de
ocupação direta e pacífica anterior ao marco
temporal, que poderá ser feita por meio de
imagens de satélite.

EXPEDIENTE

amarrar o seu tênis? ”. Da última vez que
retomaram o relacionamento, após um dos
términos, ela assume a culpa da briga
publicamente. A humilhação fica evidente
para com ela.
Porque algumas aceitam tanta
exposição? Porque uma mulher
independente financeiramente ainda
persiste em relacionamentos tóxicos? A
humilhação é normal? A cultura de que as
mulheres devem se casar ainda persiste?
É bom reforçar que humilhação,
constrangimento e agressão de qualquer
órbita no ambiente doméstico e familiar
pode redundar na confecção de boletim de
ocorrências com as implicações da Lei
Maria da Penha, com o pedido de medida
protetiva de urgência. A referida norma tem
garantido a integridade física de muitas
mulheres, evitando os temidos feminicídios.
___***ROSANA LEITE ANTUNES DE
BARROS é defensora pública estadual.

O ocupante não poderá ter sido
beneficiado por programa de reforma
agrária ou de regularização fundiária de área
rural, ressalvadas as situações admitidas
pelo Incra. As terras ocupadas por
comunidades quilombolas ou tradicionais
que façam uso coletivo da área serão
regularizadas de acordo com normas
específicas. Importante destacar que os
custos para registro serão gratuitos para até
quatro módulos fiscais, o que é de grande
auxílio para o cidadão que não têm
condições para arcar com as despesas. Além
disso, também será criado um sistema
informatizado na internet, para dar
transparência ao processo.
Apesar de produzir efeitos
jurídicos, a MP precisa da apreciação das
Casas do Congresso Nacional (Câmara e
Senado) para se converter definitivamente
em lei ordinária, o que deverá ser definido
nos próximos meses.
___***IRAJÁ LACERDA é advogado e
presidente da Comissão de Direito Agrário
da OAB-Mato Grosso

Administração, Redação e Oficina

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA
ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Anos

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores

Cáceres-MT, quarta-feira 22 de janeiro de 2020

www.jornalcorreiocacerense.com.br

03

JUSTIÇA ELEITORAL

Eleitores tem até 6 de maio para que regularizem situação junto à Justiça Eleitoral

Mais de 18 mil eleitores tem títulos
cancelados e suspensos em Cáceres
E
Da Redação

Foto: Ilustrativa

m vistas as eleições
municipais de outubro,
em que serão eleitos
prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores, os cidadãos que
tiveram o título de eleitor
cancelado têm até o dia 6 de maio
para regularizar a situação, após
esse prazo, quem não estiver em
dia com a Justiça Eleitoral, não
poderá votar.
Um balanço divulgado
pelo Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) aponta que, até dezembro
de 2019, quase 600 mil eleitores
tiveram o título cancelado em
Mato Grosso, por não fazer a
revisão biométrica. Em Cuiabá
são 145.509 cancelamentos e em
Várzea Grande, na região
metropolitana, 65.380. Em
Cáceres, foram 11.834 tiveram o
título cancelado pelo mesmo

ainda não foi finalizado: em Alto
Boa Vista a Revisão segue até o
dia 31 de janeiro.
De acordo com Antônio
Barbosa Ribeiro, Técnico
Judiciário Administrativo da 6ª
Zona Eleitoral de Cáceres, dos
mais de 70 mil eleitores
cadastrados nas 226 sessões
eleitorais de Cáceres, 53.991
estão aptos a votar, 17.929
tiveram os títulos cancelados e
1.140 títulos estão suspensos.
Lembrando que o título
cancelado pertence ao eleitor que

TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

Em Cáceres, mulher é esfaqueada pelo
companheiro enquanto fazia caminhada

Eleitores devem procurar o cartório eleitoral

motivo.
No ano passado, a revisão

biométrica foi realizada em 27
municípios. Destes, apenas um

Da Redação

U

ma mulher de 27 anos
viveu momentos de
pânico, quando estava
fazendo caminhada pelas ruas do
bairro Monte Verde e foi atacada
pelo convivente com golpes de
faca.
Temendo pela própria
vida, a vítima conseguiu escapar
do agressor e saiu correndo,
gritando por socorro pela Rua dos
Cabral, quando populares ao
verem aquela cena, acionaram o

VOLUNTARIADO

Nova diretoria da APAE Cáceres assume
com promessa de melhorar atendimento
Da Redação

Dezenas de pessoas
compareceram, a posse da nova
diretoria da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais (Apae)
de Cáceres, uma das principais
entidades sociais do município.
O prefeito Francis Maris,
a vice-prefeita Eliene Liberato, o
presidente da câmara Rubens
Macedo, prestigiaram o evento
que formalizou a titularidade do
empresário e rotariano Claudio
Luiz de Oliveira como novo
presidente da entidade. A posse
aconteceu na manhã de ontem, na
sede da entidade e reuniu
empresários, classe política,
representantes da sociedade civil
organizada e população em geral.
A nova diretoria assume o
triênio 2020/22 com o
compromisso de continuar
lutando pelo fortalecimento da
causa apaeana e pelos interesses
da pessoa com deficiência
intelectual e múltipla. Ainda são
metas da diretora a melhoria na

não atendeu a convocação da
Justiça Eleitoral para fazer a
revisão de dados com cadastro
biométrico ou não votou em três
eleições consecutivas, as quais
não tiveram a ausência
devidamente justificada.
Vale ressaltar que além do
prejuízo de não poder escolher
seus representantes, o cidadão
que teve o título cancelado fica
impedido de tirar passaporte,
tomar posse em cargos públicos,
fazer matrícula em universidades
públicas, entre outras restrições.

qualidade do atendimento e do
transporte, bem como o término
das obras do refeitório e
auditório.
De acordo com presidente
Claudio, as novas forças na
diretoria da entidade irá agregar
grande valor ao trabalho já
consolidado e reconhecido nos
últimos anos. A prova disso foram
as parcerias já firmadas através de
convênio com o Judô do Pantanal
e com o Centro Oftalmológico de
Cáceres. Ao final agradeceu a
todos que aceitaram o convite de
integrar o grupo que muito terá
que lutar para continuar a garantir
os direitos das pessoas com
deficiência. Integram a diretoria
executiva, o vice-presidente:
Renato Fidelis Simon; Diretores
Financeiros: Severino de Paiva
Sobrinho e Júlio Cesar P. Duarte;
Secretários: Érika P. de Arruda e
Elza Eli I. de Carvalho e demais
membros da Diretoria de
Patrimônio, Social, Eventos,

Projetos, Conselho
Administrativo, Conselho Fiscal
e Auto Defensores.
Breve Histórico
Em Cáceres a APAE foi
fundada em 31/05/1976, através
do movimento Rotariano, e a
escola recebeu o nome de José
Monteiro da Silva, em
homenagem ao ex-prefeito de
Cáceres que havia falecido em
25/08/1971. Constitui-se como
uma sociedade civil, de direito
privado, sem fins lucrativos, com
seu estatuto registrado sob nº 07
folhas 32/36, livro A-1, é a
mantenedora da Escola Especial
“Frei Gumaru”.
É reconhecida como
entidade de utilidade pública
municipal, estadual e federal,
filiada a Federação Nacional das
APAES. Hoje a APAE de Cáceres
atende 90 crianças e jovens
especiais, auxiliando-os no
desenvolvimento pedagógico,
psicológico e motor, sendo
referência na cidade.

Foto: Arcy Rezende

Corpo de Bombeiros e a Polícia
Militar.
Testemunhas contam que
ela gritava com uma das mãos no
abdômen, dizendo que seu
companheiro havia lhe
esfaqueado.
A vítima Luana Bruna
Ramos Marques, foi socorrida e
encaminhada ao Hospital
Regional de Cáceres, onde
segundo informações passou por
cirurgia.
Foto: Ilustrativa

Vítima foi socorrida e encaminhada ao HR

Cerimônia de Posse com presença de autoridades
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RESPEITE A FAUNA

O número de mortes de animais por dia chega a 1,3 milhão, ultrapassando 470 milhões de animais mortos por ano

Projeto Bichos do Pantanal promove
campanha de conscientização em Cáceres
Assessoria

Foto: JCC

O

Projeto Bichos do Pantanal em
parceria com a Polícia
Rodoviária Federal (3º
Delegacia) vai promover a campanha
DIREÇÃO LEGAL: RESPEITE A
FAUNA com o objetivo de sensibilizar
motoristas e população sobre o grave
problema do atropelamento de animais
silvestres nas rodovias.
Estimativas indicam que 15
animais morrem nas estradas brasileiras
a cada segundo. Estes atropelamentos
estão entre as principais causas de
mortalidade de animais silvestres no
país. O número de mortes de animais por
dia chega a 1,3 milhão, ultrapassando
470 milhões de animais mortos por ano.
Para tentar diminuir estes
números alarmantes, a equipe de
Educação Ambiental do Projeto Bichos
do pantanal, com apoio de voluntários e
da PRF, estará mobilizada entre os dias
27 e 30 de janeiro, nos períodos da
manhã e tarde, distribuindo panfletos
educativos no Posto Policial da PRF, que
fica na BR 070, Km 741, Cáceres/MT.
"É muito ruim avistar animais
atropelados nas estradas, todo mundo
concorda. Mas nem todos sabem a
gravidade deste problema para nossa
biodiversidade" diz Mahal Massavi,
professor da UNEMAT e coordenador
da equipe de Educação Ambiental do
Projeto Bichos do Pantanal. Segundo
ele, a maioria dos animais vítimas de

definidos com base em levantamentos
técnicos-científicos" explica.
Passagens de fauna são
estruturas como túneis, pontes, viadutos
ou até mesmo escadas, que permitem o
trânsito seguro de animais ao atravessar
as estradas. Para Ana Rúbia Oliveira,
Gestora de Projetos e Marketing
Instituto Sustentar, entidade que realiza
o Projeto Bichos do Pantanal, ao abordar
a questão da passagem de fauna a
campanha DIREÇÃO LEGAL:
RESPEITE A FAUNA promovida pelo
projeto traz um diferencial em relação às
outras campanhas. "Em geral estas
ações focam no comportamento dos
motoristas, estimulando a direção
defensiva, o que é extremamente
importante. Chamar a atenção para as
passagens de fauna amplia o
Mahal Massavi, coordenador da equipe de Educação Ambiental do Projeto

atropelamentos são de pequeno porte,
mas os de médio e grande porte, como as
onças-pintadas, por exemplo, também
aumentam as estatísticas de
atropelamentos. "Além do problema
ambiental, atropelamentos de animais
podem provocar acidentes, colocando
em risco os ocupantes dos carros
envolvidos e até mesmo de outros
veículos que podem estar transitando no
momento" completa o professor.
Segundo o ecólogo Douglas
Trent, chefe de pesquisas do Projeto
Bichos do Pantanal, é muito importante

BUSCA E APREENSÃO

informar o cidadão sobre este problema
e incentivar a direção defensiva e
responsável. Porém, as soluções para o
problema do atropelamento de fauna
devem extrapolar as ações de
conscientização e Educação Ambiental.
"Ações como esta são muito
importantes, pois sensibilizam a
população acerca do problema. Mas a
solução efetiva, segundo diversas
pesquisas realizadas no Brasil e em
outros países, é a construção das
chamadas 'passagens de fauna',
localizadas em locais estratégicos,

Polícia Civil aprende armas
e munições em Araputanga
Redação c/ Assessoria

N

ove mandados de busca e
apreensão domiciliar foram
cumpridos pela Polícia Judiciária
Civil, nesta terça-feira (21), com objetivo de
combater o tráfico de drogas e dar
continuidade as investigações do furto de
armas de fogo e munições ocorridos no
município de Araputanga.
A ação resultou na prisão de um
homem e na apreensão de dois revólveres
calibre 38; uma espingarda calibre 32; além
de 100 cartuchos de munição calibre 22;
vinte e três cartuchos calibre 32; vinte e três
cartuchos calibre 38, e diversos estojos
deflagrados.
O suspeito flagrado com as armas
foi autuado em flagrante pelos crimes de

HISTÓRIAS E MEMÓRIAS

Museu de Cáceres é referência
para Cultura de Mato Grosso
Assessoria

O

Museu de Cáceres Professora
Emília Darci de Souza Cuyabano,
localizado na Rua Riachuelo, no
espaço de eventos da SICMATUR,
inaugurado no dia 03 de Outubro de 2019,
é visitado por escolas de todas as cidades,
tornado se referência em todo Estado e
tem em sua arquitetura a réplica da
Fazenda Descalvado que conta a história
do pleno desenvolvimento econômico das
grandes fazendas do século XIX.
O coordenador de Cultura,
Rafael Laia, contou que é feito mês a mês
o relatório de visitas e a média é de

aproximadamente 800, visitantes de
escolas de várias cidades por mês. “Temos
também as visitas de pessoas de diferentes
áreas e cidades diversas, que por mês a
média é de 200, visitantes”.
O secretário de Cultura e
Turismo, Junior Trindade, disse que a
Cultura e o Turismo caminham juntos e
essa é a sua meta enquanto gestor. “Nós
estamos criando ações para fortalecer a
cultura e com isso atrair turistas e o Museu
é o resultado desse trabalho”.
Junior fez questão de afirmar da
sua alegria e da gratidão ao Prefeito

Francis, por ter conseguido trazer para
Cáceres mais essa importante obra,
“Cáceres é uma cidade histórica, que
conta em seu precioso acervo: tantas
memórias, histórias e tantos bens culturais
da nossa gente, que estão guardados há
tantos anos, no valioso Museu Histórico
Cultural, é no museu, que encontramos as
histórias do passado, do presente, e do
futuro do nosso povo, que vem passando
de gerações em gerações. Por isso, todo
cuidado é pouco, quando se trata de um
museu", concluiu.
O prefeito Francis, afirmou que
foi preciso muito empenho para não
perder o recurso, que já estava em vias de
ser devolvido para a União. “Graças a um
esforço concentrado de gestão conseguiu
recuperar o projeto desta obra tão
importante para a cidade, para a cultura e
para o turismo.
O dinheiro só poderia ser gasto
com a construção do Museu, recebemos
do Ministério do Turismo, o valor de R$
1.324.636, com uma contrapartida do
município de R$ 120 mil, esse recurso
estava parado desde 2013, e foi
recuperado pela atual Administração
municipal, através de gestões junto ao
Governo federal. Os recursos fazem parte
de um projeto para a construção de várias
obras do Terminal Turístico Sangradouro,
no complexo da Praça da Secretaria de
Turismo e Cultura, como a construção do
Centro de Eventos, Feira de Arte, piso
paver e outros”, concluiu Francis.

Foto: Arquivo

Francis, afirmou que foi preciso muito empenho para não perder o recurso
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conhecimento sobre o problema e suas
soluções" explica a Gestora. "É
importante que o cidadão saiba que,
além da mudança de comportamento nas
estradas, ele pode também cobrar do
poder público as soluções efetivas para
este problema que além de grave é muito
triste" completa. Ana Rúbia ainda
ressalta que a iniciativa privada também
pode e deve assumir sua
responsabilidade e contribuir
positivamente na busca de soluções.
"Estradas privatizadas ou sob concessão
sempre possuem obrigações contratuais
de reformas e melhorias em sua
infraestrutura.
Assim, o setor privado também
pode contribuir para mitigar ou até
cessar os atropelamentos de nossa
fauna".

receptação e posse irregular de arma de fogo
e munição. A operação tinha o objetivo de
dar cumprimento à mandados de busca e
apreensão domiciliar expedidos pelo poder
judiciário com base em investigações
realizadas pela Delegacia de Araputanga,
coordenados pelo delegado Marcos Lyra,
que comandou a operação, sob supervisão
da Delegacia Regional de Cáceres, através
do delegado Alex Cuyabano.
Os trabalhos contaram com a
participação de 32 policiais e 09 viaturas,
contando também com o apoio das
Delegacias de Polícia de São José dos
Quatro Marcos, Mirassol do Oeste, Porto
Espiridião, Rio Branco, Jauru e Cáceres.
Foto: PJC-MT

Operação contou com apoio de várias delegacias

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Proposta, vai preservar as empresas que trabalham conforme a lei, os trabalhadores e, principalmente, a economia do erário estadual

Sancionada Lei de Max Russi que regulamenta atividades
de Oscips e põe fim ao uso indevido de dinheiro público
Assessoria
Foto: Assessoria

processos do Tribunal de
Contas do Estado (TCE), em
que há contestações
relacionadas às taxas de
administração na gestão de
segmentos recebidos pelo
terceiro setor, como saúde e
social.
"Mesmo após 20 anos
da Lei das Oscips, governos
estaduais e municipais e
entidades qualificadas não
compreendem ainda as
possibilidades do Termo de
Parceria e o verdadeiro papel
dessas entidades.
Até por isso o TCE tem
detectado irregularidades e
desvios de recursos na
execução desses termos",

CAUSAS ROTATÓRIAS

Projeto apresentado por Max foi sancionado pelo Governo

A

Lei 11.082, proposta
pelo deputado Max
Russi e sancionada em
janeiro deste ano pelo Governo
do Estado, vai regulamentar as
atividades exercidas pelas

Organizações da Sociedade
Civil de Interesse Público
(Oscip), na prestação de mão
de obra terceirizada junto aos
órgãos públicos de Mato
Grosso. O principal objetivo é

argumentou.
Dados apontam ainda
que no ano passado o
Ministério Público de Contas
(MPC) ingressou com pedidos
de medidas cautelares contra
termos de parceria assinados
pela Oscip ISO Brasil em
prefeituras do interior.
Com a regulamentação
da Lei do deputado Max Russi,
na prática serão aplicados
mecanismos impositivos e de
transparência, quanto às
despesas que podem ser
efetuadas com recursos
públicos.
Tais diretrizes servirão
de apoio aos procedimentos
aplicados pelo TCE.

dar fim ao uso indevido do
dinheiro público.
O Projeto de Lei
705/2019, apresentado pelo
parlamentar na Assembleia
Legislativa, se baseou em

Rotary de Pontes e Lacerda reforça Banco
Ortopédico com 110 novos equipamentos
Da Redação

C

om recursos
provenientes de
campanhas e
participação em eventos como
o Festival de Pesca
Embarcada, apoio dos
comerciantes locais, do
executivo municipal e dos
edis, o Rotary Club de Pontes e
Lacerda adquiriu
recentemente 110 novos
equipamentos para o Banco
Ortopédico, um dos principais
projetos desenvolvido pelos
clubes e que é prioridade de
todos os presidentes.
O Banco Ortopédico é
um trabalho filantrópico que
tem como finalidade garantir o
direito de cidadania aos
deficientes e pessoas com
dificuldades de locomoção,
emprestando cadeiras de roda,

banho, muletas e andadores,
sem custo nenhum.
As ações realizadas
pelo clube, juntamente com o
apoio da sociedade e órgãos
públicos, possibilitaram a
compra de 40 cadeiras de
rodas, 20 cadeiras de banho, 40
muletas e 10 andadores, que já
estão à disposição das pessoas
que necessitam do empréstimo
através da consignação.
O Governador do
Distrito, Washington Calado
Barbosa, parabeniza a diretoria
e demais companheiros do
Rotary, bem como os demais
parceiros pelo brilhante
projeto e destaca como um
exemplo a ser seguido por
todos os clubes do Distrito
4440.
Foto: RCPL

Equipamentos vão reforçar Banco Ortopédico
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Bustamante cita como exemplo crimes que envolvem violência sexual, cujas vítimas se sentem encorajadas a denunciar a partir da identificação do suspeito em outros casos

Para secretário de Segurança Pública,
Lei restringe algumas atividades policiais
Assessoria Sesp/MT

Foto: Christiano Antonucci

Para o secretário, a Lei deveria ter sido amplamente debatida

E

m vigor desde o dia 03 de
janeiro de 2020, a Lei de
Abuso de Autoridade (nº
13.869/2019) restringe algumas
atividades policiais, na avaliação
do secretário de Estado de
Segurança Pública de Mato
Grosso, Alexandre Bustamante,
especialmente com relação aos
crimes violentos.
“Um exemplo é o estupro,
pois muitas vezes a divulgação da
imagem do suspeito de um crime
como esse encoraja outras
vítimas a denunciarem e
registrarem a ocorrência”, cita.
Isso porque os crimes que
envolvem violência sexual
deixam não só marcas físicas,
mas também psicológicas. As
vítimas, na maioria das vezes,
sentem vergonha ou culpa, além
de serem ameaçadas, e acabam
não denunciando o ato.
“Tivemos tantos casos no
Brasil, aquele que ficou
conhecido como 'maníaco do
parque', e tantos outros em que a
divulgação ajudou na
identificação de criminosos que
agiam em série, por meio do
reconhecimento facial e de
identidade”.
A referência do secretário
é com relação ao Art. 38, que
considera crime “Antecipar o
responsável pelas investigações,
por meio de comunicação,
inclusive rede social, atribuição
de culpa, antes de concluídas as
apurações e formalizada a
acusação”. A pena prevista é
detenção, de seis meses a dois
anos, e multa.
O Art. 13 também dispõe
que “É proibido constranger o
preso ou detento: I - a exibir-se ou

ter seu corpo ou parte dele
exibido à curiosidade pública; e II
– submeter-se a situação
vexatória ou a constrangimento
não autorizado em lei”. Em casos
de descumprimento da norma, o
texto prevê que o agente público
seja responsabilizado e
condenado a pena de até quatro
anos de prisão.
Para o secretário, a Lei
deveria ter sido amplamente
debatida, com a participação de
órgãos da segurança pública e da
própria sociedade, já que a
publicação das informações que
envolvem prisões ficou ainda
mais restrita.
“Nós entendemos a
importância de resguardar a
integridade física do suspeito e
isso já faz parte do código de
conduta dos agentes, seja da
Polícia Militar (PM-MT), Polícia
Judiciária Civil (PJC-MT),
Polícia Penal e servidores em
geral, mas acredito que a
legislação teria que considerar os
tipos de crime e de prisão”.
Casos de violência doméstica Apesar das ressalvas, as forças de
segurança do Estado estão se
adequando para aplicar a Lei,
uma vez que ela foi sancionada
pelo presidente Jair Bolsonaro,
em setembro de 2019. Outro
ponto destacado por Alexandre
Bustamante é a abordagem
policial em residência.
De acordo com ele, a
redação do Art. 22 causou certo
temor quanto à atuação policial,
porque impõe que é considerado
crime “Invadir ou adentrar,
clandestina ou astuciosamente,
ou à revelia da vontade do
ocupante, imóvel alheio ou suas

dependências, ou nele
permanecer nas mesmas
condições, sem determinação
judicial ou fora das condições
estabelecidas em lei”.
Mas o § 2º deixa claro que
“Não haverá crime se o ingresso
for para prestar socorro, ou
quando houver fundados indícios
que indiquem a necessidade do
ingresso em razão de situação de
flagrante delito ou de desastre”. O
secretário alerta para os casos de
violência doméstica, que muitas
vezes ocorrem entre a noite e a
madrugada. “O horário permitido
de entrada de policiais em
residência já está no código de
processo penal, cumprimento de
mandado de busca e apreensão
não pode ser feito depois das 21h
e antes das 5h. A nova lei proíbe a
entrada à revelia do ocupante do
imóvel, isso nos preocupa porque
sendo um casal, por exemplo,
numa situação que envolva
violência doméstica, a presença
do policial chamado para prestar
socorro com certeza vai contra a
vontade do agressor, mas a vítima
também é moradora da
residência, então é uma situação
delicada”.
Para Alexandre
Bustamante, questões como esta
podem gerar divergência e
dependerão da interpretação de
juízes e promotores, que também
estão abrangidos pela Lei. É
considerado sujeito ativo do
crime de abuso de autoridade
qualquer agente público, servidor
ou não, da administração direta,
indireta ou fundacional de
qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e do Território,
compreendendo servidores
públicos e militares ou pessoas a
eles equiparadas; e membros dos
Poderes Legislativo, Executivo,
Judiciário, Ministério Público, e
dos tribunais ou conselhos de
contas.
A Sesp-MT irá
acompanhar qual será o
entendimento da Justiça e as
forças de segurança estão
orientando os policiais e
servidores de acordo com as
especificidades da atuação,
visando ao cumprimento da Lei.
Mas, na avaliação do secretário, a
medida pode ser revista no futuro.
“O Brasil está em um
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período de mutação em
determinadas legislações,
determinadas garantias sociais.
Eu acredito que com um
movimento, dependendo do
reflexo que isso terá junto à
sociedade, pode haver uma
alteração futuramente”.
Como a Lei 13.869

também versa sobre exposição de
imagens e nomes de pessoas
presas, a Procuradoria Geral do
Estado (PGE-MT) está
elaborando uma recomendação
específica para a Secretaria de
Estado de Comunicação (SecomMT) e a Sesp-MT quanto às
adequações necessárias.

DENÚNCIA

Dentista de Figueirópolis
é investigado pelo MPE
Carlos Martins/FM

O

promotor de justiça
Daniel Luiz dos Santos
instaurou um inquérito
civil público para apurar
denúncia de falta ao serviço e
negligência dos deveres
funcionais por parte do
odontólogo no município de
Figueirópolis D´Oeste. Segundo
as informações, ele estaria
atuando em seu consultório
particular no horário em que
deveria prestar atendimento no
setor público.
“Resolve instaurar
Inquérito Civil Público
eletrônico, com base nas razões e
fundamentos expressos a
presente Portaria, para regular a
formal coleta de elementos
destinados a auxiliar a formação
de convicção acerca da matéria
versada”, escreveu o promotor,
na Portaria 03/2020 assinada no
dia 14 de janeiro.

Dentre as providências, o
promotor determinou que em 24
horas seja requisitada a agenda do
consultório particular do
profissional referente ao ano de
2019, “podendo a cópia ser
levada a efeito mediante
fotografias tiradas
imediatamente”.
Também deverão ser
identificadas a secretária e
demais pessoas que trabalhem
com o odontólogo, “ou que
presenciaram a sua
movimentação”. Eles deverão
prestar depoimento em audiência
a ser designada pelo assistente
ministerial.
O promotor lembrou que
o odontólogo já responde a uma
ação civil pública de
ressarcimento ao erário, ajuizada
em abril de 2018 na Vara Única de
Jauru, “devido a faltas funcionais
cometidas no passado”.
Foto: Ilustrativa

Segundo a denúncia dentista não aparece no trabalho

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

Cáceres-MT, quarta-feira 22 de janeiro de 2020

ESTRÉIA NA 4ª

Na última temporada ele defendeu as cores do Penarol Atlético Clube (AM). Em anos anteriores acumulou passagens pelo Formosa (GO), Ceilândia (DF), Flamengo (SP) e Santo André (SP)

Sinop contrata goleiro para
reforçar grupo no Estadual
Só Notícias

Foto: Arquivo

A

Goleiro Pedro é o novo contratado do Sinop

SUB 19

Seletiva para Brasileiro de Voleibol no Rio
de Janeiro será neste sábado em Sorriso

pós ficar perto da
contratação do goleiro
Bruno, mas recuar
para “evitar problemas”, o
Sinop Futebol Clube foi ao
mercado e acertou com outro
atleta para a posição: Pedro
Luiz Ferreira Júnior, de 30
anos.
O jogador tem 1,92 m e chegou
na capital do Nortão no
domingo. A negociação foi
confirmada pelo presidente,
Agnaldo Turra.
Na última temporada
ele defendeu as cores do
Penarol Atlético Clube (AM).

Em anos anteriores acumulou
passagens pelo Formosa (GO),
Ceilândia (DF), Flamengo
(SP) e Santo André (SP).
A expectativa é que ele
assuma a posição já para o jogo
de estreia, que está marcado
para a quarta-feira, às 20h10,
contra o Araguaia, no Gigante
do Norte.
Pedro é o 18º contratado
do Galo para esta temporada. O
grupo ainda tem 13 jogadores
que integraram a equipe
sinopense no último ano e
renovaram os vínculos
contratuais para 2020.

Só Notícias

A

seletiva para a equipe
sub 19 matogrossense, que vai
disputar o Campeonato
Brasileiro de Voleibol, no Rio

de Janeiro, em março, será
neste sábado, às 8h, no Ginásio
Domingão, em Sorriso. De
acordo com o treinador Poli
Furquim, cerca de 50 atletas de
Foto: Arquivo/Assessoria

Seletiva será no Ginásio Domingão
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todo o Estado são aguardados
para a seletiva estadual.
Em fevereiro, no dia 7,
também ocorrerá seletiva
municipal, para nascidos nos
anos 2003, 2004, 2005 e 2006.
A avaliação feminina será
realizada das 13h às 16h hs e a
masculina das 17h30 às 22
horas. Conforme Poli, a
seletiva municipal é aberta
para todos os atletas do
município.
“Nosso objetivo é
formar seleções no mirim,
infantil e infanto juvenil no
feminino e masculino” e,
segundo o professor, a
expectativa é que cerca de 200
crianças e adolescentes
participem da seletiva
municipal.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Vênus se aproxima de Netuno
em Peixes e recebe um tenso
aspecto de Marte em
Sagitário marcando um
período de dificuldade na
concentração e foco, seja no
que for. Se puder, tire uns dias
para descansar, pois sua energia vital pode
estar mais baixa e dedique-se a questões
mais sutis da vida.

Vênus se aproxima de Netuno
em Peixes e recebe um tenso
aspecto de Marte em Sagitário
marcando um período de
rotina movimentada e que, por
esse motivo, precisa de
organização. Sua energia vital está mais
baixa, portanto, cuidado com os excessos,
especialmente de trabalho. Dia ótimo para
envolver-se em atividades que unam mente e
corpo.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período de movimento
confuso e dificuldades de
clareza em projetos em equipe. Se você for
líder de uma equipe, deve prestar muita
atenção aos detalhes, pois corre o risco de
cometer erros por distração.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período de movimento do
seu coração, que pode
começar a bater mais forte por uma pessoa
especial, que atravessa seu caminho.
Período ótimo para curtir o romantismo e
a sensualidade, que estará mais intensa.

Vênus se aproxima de Netuno
em Peixes e recebe um tenso
aspecto de Marte em Sagitário
marcando um período de
intensas negociações
envolvendo sociedades e/ou
parcerias comerciais. Você pode estar
confuso e agressivo, meio perdido nas
decisões que deve tomar. Os relacionamentos
podem passar por dificuldades.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em seu signo marcando um
período em que você estará
ainda mais voltado para a vida doméstica e
familiar. Sua casa é seu refúgio, o melhor
lugar do mundo para você ficar neste
momento. Promova encontros com os
melhores amigos.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período em que a
necessidade de cultivar um caminho
espiritual pode ficar mais intensa. O
período é ótimo para os estudos, para as
viagens e para criar ou retomar uma nova
filosofia de vida.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período de aumento de
movimento na vida social e novas
oportunidades de contatos, que podem
resultar em novos projetos e contratos. O
período é ótimo para começar ou retomar
os estudos.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período de maior abertura
emocional e espiritual, de
emoções à flor da pele. Sua intuição e
contato com o mundo emocional se
aprofundam. Momento de limpeza, de
deixar sentimentos de opressão no passado.

Vênus se aproxima de Netuno
em Peixes e recebe um tenso
aspecto de Marte em Sagitário
marcando um período em que
você pode ter dificuldades em
m a n t e r- s e c o n e c t a d o à
realidade material e financeira. Não é um
bom momento para fechar negócios que
envolvam o aumento de sua renda, nem para
novos investimentos.

Vênus se aproxima de
Netuno em Peixes e recebe
um tenso aspecto de Marte
em Sagitário marcando um
período de movimento
s e n s í v e l
n o s
relacionamentos, especialmente os
afetivos, que passam por um momento de
aprofundamento emocional. Um namoro
pode começar a qualquer momento.

Vênus se aproxima de
Netuno em seu signo e
recebe um tenso aspecto de
Marte em Sagitário
marcando um período em
que sua sensibilidade, que já
é imensa, ganha ainda mais espaço e força.
O momento pode envolver excesso de
romantismo e sensualidade, portanto,
estar junto de seu amor é a melhor escolha.
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No rol dos aniversariantes a elegante
Maritza Maldonado celebra data nova e
recebe o carinho da família e amigos.
Parabéns pelo seu dia! Que este
aniversário seja esécial e de início a um
ano de vida maravilhoso.

By Rosane Michels

**********

SOCIAL

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

Festejou mais uma primavera com os amigos a linda Amanda
Lorrayne que esbanjando sorrisos recebeu os abraços ao tom
do tradicional Parabéns. Saúde e realizações é o que
desejamos a você nesse novo ano de vida. Felicidades gata!

Já registra na agenda, Abril será o mês do lambadão em Mato
Grosso, com o festival que celebra o Rei do Lambadão e premia
bandas e dançarinos com troféu Chico Gil e valores em dinheiro. O
festival será realizado em três etapas que acontecem de 3 a 19 de
abril. A grande final será na cidade de Poconé. As inscrições estão
abertas até o dia 31 de janeiro e devem ser feitas no site oficial da
Associação Mato-grossense de Cultura.

Parabenizamos a encantadora Alicia Maria
pela passagem do seu natalício. Que a vida
continue agraciando você com muito amor,
saúde, sucesso e paz. Que o novo ano lhe
traga muita alegria e surpresas boas.
Salute!!!

