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Esotérico
vÊNus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  
movimentando e trazendo 

novidades aos seus projetos de trabalho. 
Os dias que seguem podem indicar a 
finalização do planejamento ou 
realização de um importante projeto.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
Virgem, continuam mexendo 
com seu coração. Um 

romance pode ter começado a dar um 
passo à frente. Algumas dificuldades 
com os filhos podem começar a ser 
sanadas. Sua criatividade continua 
privilegiada.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  
movimentando sua vida 

doméstica e os relacionamentos em 
família. O momento é bom para uma 
reforma rápida ou redecoração de sua 
casa. Dias emocionalmente intensos.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  
beneficiando viagens e 

reuniões de negócios. O momento é 
bom também para negociar acordos e 
fazer contatos profissionalmente 
importantes.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  
movimentando sua vida 

material e financeira. O momento é 
bom para novos investimentos, mas 
somente os mais conservadores. 
Procure não gastar mais que o 
necessário.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
seu  s igno ,  con t inuam 
m o v i m e n t a n d o  

positivamente sua vida. Você precisou 
tomar algumas decisões importantes, 
que podem ter trazido mudanças. 
Agora, a vida segue mais tranqüila.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
Virgem, continuam deixando 

você mais calado e voltado para suas 
emoções. O período é bom para o 
planejamento de novos negócios ou 
projetos e para a prática do yoga e da 
meditação.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  

movimentando os projetos sociais e 
políticos que envolvam uma equipe de 
trabalho. O momento movimenta a 
vida social e aproxima novos e antigos 
amigos.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  

beneficiando sua vida profissional e 
carreira. Novas oportunidades a 
c a m i n h o .  A l g u n s  p r o b l e m a s  
domésticos podem ter surgido, mas, a 
partir de agora, retomam um novo 
equilíbrio.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  

movimentando projetos que envolvem 
viagens ao exterior e contatos com 
pessoas e empresas estrangeiras. O 
momento pode envolver a construção 
de uma nova filosofia de vida.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
Virgem, continuam deixando 

você mais fechado e introspectivo e 
trazendo mudanças ao seu mundo 
emocional e sentimental. O momento 
pode envolver bons contatos e 
grandes negócios que são firmados.

Vênus, Mercúrio e Júpiter, 
unidos nos últimos graus de 
V i r g e m ,  c o n t i n u a m  

m o v i m e n t a n d o  s e u s  
relacionamentos, pessoais e/ou 
profissionais. O momento pode 
envolver o início de um namoro ou de 
uma sociedade ou parceria comercial.

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

Nosso espaço Vip é direcionado ao Médico e 
amigo de longas datas Dr. José Roberto Alvares 
que no domingo recebe o tradicional “Parabéns” 
da esposa, filhos, netos e amigos. Desejamos que 
esta data se repita por muitos anos e que sejam 
repletos de realizações. Felicidades!

Um abraço mais que especial ao simpático Alexandre 
Vieira que realiza um ótimo trabalho na gerencia do 
Jubão. Sucessos!

Um alô mais que especial a Dona Mariinha 
Coelho que todos os dias acompanha o nosso 
matutino. Bom dia e um iluminado final de 
semana!

Parabéns e muitos anos de vida ao querido Pedro 
Paulo Pinto de Arruda que hoje esta brindando a 
passagem de mais um ano de vida. Feliz 
Aniversário!

Flores multicoloridas a charmosa Advogada Ryvia 
Sodré e sua mãe Erondina que cativam a todos com 
seu jeito de ser. Grande abraço!
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O Observatório Social de Cáceres, acompanhando os procedimentos 
que estão sendo realizados em ocasião das eleições municipais pelo 
Observatório Social do Brasil, realiza nesta segunda-feira dia 29, a partir das 18 
horas em sua sede, sito a Rua Tiradentes, 63 - centro - Anexo à ACEC (Praça 
Duque de Caxias), uma importante reunião com a presença da imprensa, 
instituições, faculdades, clubes de serviços e sindicatos.  Página 03

PROPOSTA

Observatório Social de Cáceres apresenta aos candidatos
a  prefeito e vereador  Carta de Compromisso Eleitoral

Foto: Arquivo

Carta de Compromisso Eleitoral será apresentada nesta segunda-feira

MÃO NA BOTIJA
Operação Bairro Seguro tira arma de circulação e

prende suspeitos comercializando drogas em Cáceres

Maconha e dinheiro apreendido na Operação 

Página 03

BOLAS BRANCAS

Para o Instituto Ronald McDonald que neste sábado, 27 de 
agosto, realiza mais uma vez o McDia Feliz, que por objetivo 
adquirir parte dos equipamentos para a UTI Pediátrica do 
Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT). Para ajudar 
nesta campanha peça Big Mac nos Mc Donalds de Cuiabá 
pelo valor de R$ 15,50 ou adquira as camisetas do evento por 
R$ 25, que estarão sendo vendidas pelos voluntários pela 
cidade. Além de ajudar na compra dos equipamentos da UTI, 
o recurso do McDia Feliz também será destinado para manter 
o Espaço da Família no Hospital de Câncer. O espaço é 
destinado a acolher os pacientes pediátricos e seus 
acompanhantes, sendo a terceira unidade do Brasil e a 
primeira do Centro-Oeste.

BOLAS PRETAS

Para as pessoas usufruem do nosso rio para lazer, pescaria e 
turismo, mas largam seus lixos as margens, quando não o 
jogam dentro d'água. Todos os anos são retirados toneladas de 
lixo, e realizado um trabalho de conscientização, mas ao em 
vez de diminuir a quantidade retirada de lixo, acontece ao 
contrário. Gente vamos preservar a única riqueza que temos 
nosso Rio Paraguai, não custa nada levar sacolas de lixo no 
barco e trazê-los de volta. Afinal na orla do rio tem inúmeras 
lixeiras.

BOLAS BRANCAS

Para o termino das obras e a inauguração do salão de eventos e 
do espaço da feira de artesanatos na SICMATUR marcada 
para Dezembro. Agora sim teremos um espaço digno para 
nossos artesões poderem comercializar seus produtos para os 
nossos turistas em um local apropriado.

BOLAS PRETAS

Para os responsáveis pelo transito caótico da Avenida Sete de 
Setembro, empregando em dois trechos a não preferencial da 
Avenida. Cruzamento que causa maior confusão 
principalmente aos visitantes, uma vez que quem está na 
rotatória tem a preferencial, mas aquilo está longe de ser 
rotatória, ou seja, apenas para a cidade de Cáceres é.  Fica o 
alerta mais uma vez para a engenharia de tráfico da cidade.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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O  P T e  a  m i l i t â n c i a  
depredaram a tal ponto o debate 
público no Brasil que já é difícil 
separar a verdade da fabulação. 
Desde gente falando que o 
Ministério Público disse que Dilma 
não cometeu crime nenhum, até que 
Lula foi "inocentado" no caso do 
triplex, as bobagens se multiplicam. 
Então, segue o guia rápido do que 
você precisa saber sobre o 
impeachment nos próximos dias, 
just in case:
1- O Ministério Público concluiu 
que Dilma não cometeu crime 
comum. Crimes comuns são 
homicídio, furto, roubo, latrocínio e 
todos os outros que estão no Código 
Penal. Outro que não cometeu crime 
comum foi o Collor, e ainda assim 
ele teve os direitos políticos 
cassados e nunca ninguém cogitou 
em lhe devolver o mandato; isso 
porque ele cometeu crime de 
responsabilidade, assim como 
Dilma;
2- Dilma está sendo julgada por 
crime de responsabilidade. Crimes 
de responsabilidade não são aqueles 
do Código Penal (os "crimes 
comuns"), e sim aqueles da Lei 
1.079/50. Dentre esses crimes de 
responsabilidade, ela está sendo 
acusada de atentar contra a 
probidade na administração e contra 
a lei orçamentária, porque gastou 
mais dinheiro do que o congresso a 
autorizou a gastar, e fez isso 
principalmente em ano eleitoral 
para garantir a própria reeleição, no 
que se costuma chamar de "uso da 
máquina";
3- O juiz que julga crime de 
responsabilidade não é o juiz de 
direito, aquele que prestou concurso 
público. O juiz que julga crime de 
responsabilidade é o Senado, que 
foi eleito pelo voto popular direto e 
secreto da mesma forma que a 
Presidente da República que está 
sendo julgada; assim, o julgamento 

é POLÍTICO, e é político porque a 
lei manda que o seja; se "todo o 
poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos 
ou diretamente" (parágrafo único do 
art. 1º da CF), não pode haver golpe 
aqui, a não ser que seja o povo 
aplicando o golpe em si próprio;
4- O Senado é o juiz natural nesse 
caso, e se decidir que houve crime, 
terá sim havido crime, e sobre essa 
decisão recairá a coisa julgada, 
como se daria numa decisão judicial 
comum. Assim, não haverá 
"julgamento pela História", nem 
nenhuma bobagem desse calibre: os 
contadores de histórias formados 
pela FFLCH podem inventar os 
contos de fadas que quiserem, que a 
realidade não vai se alterar;
5- Pra garantir a lisura do processo, 
quem preside o julgamento no 
Senado é o presidente do Supremo 
Tribunal Federal, alguém em tese de 
elevado saber jurídico e reputação 
ilibada, e que, neste caso, foi 
colocado naquela cadeira pelo 
próprio grupo que está sendo 
apeado do poder pelo impeachment; 
mais uma vez não pode haver golpe, 
a não ser que seja um auto-golpe
6- Golpe não é quando você retira 
um presidente eleito do poder; 
golpe é quando você NÃO PODE 
retirar um presidente ímprobo, 
ainda que ele tenha sido eleito; 
democracia não é votar a cada 4 
anos e aceitar o que vier,  
democracia é votar, fiscalizar e ter 
poder pra punir; o voto não torna 
certo o que é errado, nem concede 
carta branca a quem quer que seja 
pra violar a lei, principalmente 
quando a campanha foi feita com 
abuso da máquina e do poder 
econômico.

------------------------------------------

Rafael Rosset é advogado em São 
Paulo (SP)

Rosane Michels - Editora
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Ser autêntico é saber reconhecer aquilo que 
temos de bom e colocá-lo a serviço do 
próximo
“Jesus viu Natanael que vinha para ele e 
comentou: 'Aí vem um israelita de verdade, 
um homem sem falsidade'” (Jo 1,47).

Hoje, celebramos esse Natanael do 
Evangelho, que é também chamado de 
Bartolomeu. O pouco que o Evangelho nos 
fala sobre Natanael ou Bartolomeu é de 
grande serventia para a reflexão da nossa 
própria vida.

Natanael ainda não era discípulo de 
Jesus, mas foi chamado para conhecê-Lo 
por meio de Filipe. Ele faz uma pergunta 
muito direta e incisiva, a qual era, na 
verdade, um anseio e, ao mesmo tempo, um 
questionamento do seu próprio coração: 
“Por acaso pode vir alguma coisa boa de 
Nazaré?”.

Pobre cidade de Nazaré, tão pequena 
e escondida! Não era a cidade mais 
importante da Galileia, não tinha nenhum 
valor, nada importante tinha vindo de lá, 
nenhum rei nem um grande profeta. “Será 
que agora pode vir alguma coisa boa de lá?”, 
questionava Natanael.

Jesus fala sobre Natanael: “Eis aqui 
um verdadeiro israelita, no qual não há 
falsidade”. Veja que o contrário de 
'verdadeiro' é o 'falso', aquilo que não é 
autêntico. Podemos ser algo na vida, mas 
não sermos autênticos naquilo que, de fato, 
somos. Será muito ruim para nós sermos 
reconhecidos pelos outros, sobretudo pelo 
coração de Deus, como um falso cristão, 
falso irmão ou falso em algumas coisas. 
Podemos ter fraquezas e dificuldades.

Jesus reconheceu, na fraqueza de 
Natanael, a sua autenticidade. Ser autêntico 
não significa não ter dificuldades, fraquezas 
nem limites. Ser autêntico é saber 
reconhecer aquilo que temos de bom e 
colocá-lo a serviço; é reconhecer que temos 
dúvidas, questionamentos, inquietações e 
que não sabemos de tudo, pois precisamos 
aprender, precisamos de ajuda.

Ser autêntico é não se deixar 
conduzir pela falsidade. Chamo à atenção 
muitas pessoas que, às vezes, querem ser 
boas para com os outras e usam de 
bajulações ou coisas parecidas. Deus não se 
bajula! Não podemos nos deixar levar por 
pessoas bajuladoras, pessoas que crescem e 
se tornam importantes, porque, na frente, 
vivem soltando elogios, valorizando-nos; 
mas, por trás, são falsas e hipócritas.

Não podemos negar que, no meio de 
nós, há muitas pessoas recheadas por esse 
sentimento e, várias vezes, estamos também 
viciados nesse tipo de comportamento. Não 
precisamos ser importantes nem melhores, 
os mais valorizados, mas autênticos e 
verdadeiros. Podemos ser os mais 
miseráveis, mas somos autênticos! É assim 
que Deus deseja que sejamos!
Deus abençoe você!
Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova

Deus deseja que sejamos 
autênticos e verdadeiros Manual do impeachment: 

para ler e entender

Jornal

De 230,00 por R$ 180,00. No período de 15/09 a 15/10/2016 (Somente Placas)
Promoção de Placas para o Dia dos Finados
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de seus munícipes. 
O conselho será composto 

por representantes de órgãos 
públicos, da sociedade civil local, 
as inscrições das instituições 
interessadas em concorrer ás 
vagas que constituem o conselho 
precisam comprovar atuação 
loca l ,  cons ide rando  seus  
objetivos legais ou estatuários, 
conforme o caso e que se 
caracterizem como potenciais 
colaboradores para melhor gestão 
do meio ambiente.
  A lista para divulgação 
preliminar dos candidatos 
habilitados será apresentada no 
dia 06 de setembro, já o prazo 
para o recurso e impugnação será 
nos dias 08 e 09, o resultado dos 
recursos serão apresentados no 
dia 14, também nesse dia será 
realizada a divulgação da lista das 
ins t i tu ições  habi l i tadas  a  
concorrer. 
 No dia 22 acontece uma 
audiência pública para as eleições 
e no dia 29 será a escolha da nova 
diretoria.

 á estão abertas desde o dia J22 do corrente mês as 
inscrições para as eleições 

d o s  m e m b r o s  d o  
C O M D E M A / C á c e r e s - M T  
(Conselho Municipal de Defesa 
do Meio Ambiente). 
 Em entrevista com a 
presidente da comissão do  
COMDEMA  a bióloga Liandra 
Mendonça Pinheiro, a mesma 
informou que as inscrições vão 
até o dia 02 de setembro e estão 
sendo realizadas na SICMATUR, 
a Rua Riachuelo, nº 01 Cavalhada 
de segunda a sexta em horário 
comercial.

De acordo com Liandra a 
documentação exigida deverá ser 
entregue em envelope lacrado no 
local da inscrição, sendo vedada á 
inscrição via postal, fax ou 
correio eletrônico.

O COMDEMA é um 
organismo colegiado local de 
caráter consultivo, deliberado e 
de assessoramento do poder 
executivo municipal em questões 
referentes ao equilíbrio ambiental 
e melhoria da qualidade de vida 

estariam comercializando drogas 
na  Av. Das Carmelitas.  Em 
rondas a equipe logo encontrou 
os suspeitos e durante busca 
pessoal foi encontrado com eles  
dois tabletes de maconha  e R$ 
275,00 em espécie.  A maconha 
pesou aproximadamente 100g. 

Os suspeitos segundo a 
polícia trabalhavam de vigilantes 
noturnos realizando rondas de 
m o t o s .  A m b o s  f o r a m  
encaminhados a Delegacia de 
Polícia Civil, para providências 
cabíveis.  

m duas ações PM prende Earma de fogo e drogas. Na 
manhã de ontem policiais 

militares receberam informações 
via  190, dando conta que uma 
pessoa iria buscar uma arma de 
fogo que estaria escondida às 
margem da BR 070. Diante da 
informação, os policiais como de 
praxe saíram em busca e  
encontraram o suspeito e o 
revolver calibre 22 com seis 
munições.  

Durante a revista e 
conversa com o suspeito, os 
policiais  descobriram que 
indivíduo havia fugido de uma 
guarnição policial alguns dias  
atrás quando estava transitando 
com uma motocicleta furtada.

Em outra ação realizada 
na quinta-feira, dia 25.08, por 
volta das 19h10, a guarnição da 
Força Tática da Polícia Militar foi 
informada via 190 que duas 
pessoas, numa motocicleta, 

proposta aos candidatos é muito 
interessante e tem apoio de várias 
entidades do município, embora 
não tenha valor jurídico, visa o 
r e g i s t r o  p ú b l i c o  d e s s e s  
compromissos para que possam 
ser cobrados ao longo de seus 
mandados.

" P a r a l e l a m e n t e  
acontecerá a conscientização dos 
eleitores que será  feita através de 
atividades e materiais que são 
utilizados pelos Observatórios 
Sociais contendo mensagens e 
informações sobre a importância 
e responsabilidade que o eleitor 

durar o mandato, por seus 
eleitores e até não eleitores a dar 
cumprimento aos projetos que 
apresentou durante sua campanha 
eleitoral", finalizou Expedito. 

assume ao votar neste ou naquele 
candidato. 

Especialmente quanto ao 
fato de, após eleito, ser o 
c a n d i d a t o  c o b r a d o  
permanentemente, enquanto 

xpedito Maurício Pereira, EP r e s i d e n t e  d o  
Observatório Social, 

explicou a reportagem do JCC 
que o evento tem o objetivo de 
apresentar aos candidatos aos 
cargos de prefeito e vereador a 
Carta de Compromisso Eleitoral, 
elaborada no primeiro momento 
pelo Observatório. E que nessa 
reunião, ouvindo ideias e 
sugestões será definida a redação 
final do documento  onde os 
candidatos aos cargos se 
comprometem  por escrito de que 
em caso de serem eleitos darão 

atenção e ênfase ao atendimento 
as regras da transparência, dos 
controles internos e externos, 
bem como ao aperfeiçoamento de 
todos os atos de sua gestão.

Exped i to  a inda  fez  
questão de salientar que o 
Observatório também trabalhará 
com o  compromisso de 
sensibilizar a população e 
principalmente os candidatos aos 
cargos sobre a importância do 
v o t o ,  b e m  c o m o  a s  
responsabilidades que os eleitos 
assumem perante a população.

Segundo Expedito, a 

PROPOSTA

Observatório Social de Cáceres apresenta aos candidatos
a  prefeito e vereador  Carta de Compromisso Eleitoral

Da Redação
Foto: Arquivo

Expedito Maurício Pereira - Presidente do Observatório Social de Cáceres

MÃO NA BUTIJA

Operação Bairro Seguro tira arma de circulação e
prende suspeitos comercializando drogas em Cáceres
Da Redação

 
Foto: PM-MT

Revólver  calibre 22, apreendido na Operação Bairro Seguro

ELEIÇÃO

COMDEMA elegerá nova diretoria
para o biênio 2016/2018 em setembro
Da Reportagem 

Foto: JCC

Liandra Mendonça Pinheiro - Presidente da Comissão do COMDEMA
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Haueisen. A solenidade aconteceu 
na última sexta-feira (19/08), em 
Cuiabá, na sede do Conselho 
Regional de Contabilidade, durante 
o 1º Encontro de Docentes de 
Ciências Contábeis do Estado de 
Mato Grosso.

Aldo Ortiz foi eleito pelos 
membros da academia tendo em 
conta sua atuação como professor e 
profissional na área contábil no 
interior do estado. Ele é graduado em 
Ciências Contábeis pela Unemat 
(2001), mestre em Ciências 
Contábeis pela Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (Unisinos) e 
especialista em Gestão Empresarial 
pela Universidade de Cuiabá (2005).

Na Unemat, exerce o cargo 
de diretor da faculdade de Ciências 
Sociais e Aplicadas em Cáceres, 
consultor externo e avaliador do 
Sistema UAB/Capes e já atuou como 
Diretor de Gestão de Educação a 
Distância e como coordenador geral 
do Sistema UAB/Unemat.

 propaganda eleitoral gratuita no Arádio e na televisão teve início 
nesta sexta-feira, 26 de agosto, e 

segue até o dia 29 de setembro. Em caso 
de segundo turno, o horário eleitoral 
gratuito começará a ser veiculado 48 
horas após a proclamação provisória dos 
resultados e terminará no dia 28 de 
outubro.  

O tempo disponível para o 
horário eleitoral gratuito em bloco será 
de 20 minutos, de segunda a sábado, 
exclusivamente para o cargo de prefeito.

No rádio serão dois blocos de 
10 minutos, das 7h às 7h10 e das 12h às 
12h10. Na televisão a propaganda 
eleitoral será veiculada das 13h às 13h10 
e das 20h30 às 20h40 (todos no horário 
de Brasília). Já para as inserções, o 
tempo disponível será de 70 minutos 
diários, de segunda a domingo. As 
inserções terão duração de 30 ou 60 
segundos e serão veiculadas entre 5h e 
24 horas (horário de Brasília). Do total 
de tempo disponível, 42 minutos serão 
utilizados pelos candidatos ao cargo de 
prefeito e 28 minutos aos candidatos ao 
cargo de vereador.
 Na divisão do tempo foi 
observado o seguinte critério: 90% 
foram distribuídos proporcionalmente 
ao número de representantes que o 
partido possui na Câmara dos 
Deputados; e 10% foram distribuídos 
igualitariamente.

Academia Mato-grossense de 
Ciências Contábeis (Amacic), na 
cadeira número 39, tendo como 
patrono o contador Gilberto 

 professor da Unemat em OCáceres, Aldo César da 
Silva Ortiz, foi empossado 

como membro titular acadêmico da 

Não haverá censura prévia do 
conteúdo da propaganda,  cuja  
responsabilidade é do candidato, partido 
político e coligação. Terão direito ao 
benefício todos os candidatos, mesmo 
que seu Requerimento de Registro de 
Candidatura (RRC) esteja sendo 
questionado judicialmente ou que ainda 
não tenha sido apreciado pelo 
magistrado – neste caso, tem que ter sido 
protocolado no prazo legal.

Para as eleições deste ano, 
haverá algumas modificações no horário 
eleitoral gratuito, trazidas pela Lei 
13.165/2015 (reforma eleitoral). Entre 

as modificações estão: a redução de 45 
para 35 dias; a propaganda em blocos 
será utilizada exclusivamente pelos 
candidatos ao cargo de prefeito (antes 
incluía vereadores); os candidatos a 
vereador poderão ter acesso às 
inserções; o tempo disponível para a 
propaganda em bloco reduziu de dois 
períodos diários de 30 para 10 minutos. 
Já as inserções tiveram aumento de 30 
para 70 minutos diários.

Veja a Resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral sobre esse assunto:
 http://www.tse.jus.br/legislacao-
tse/res/2015/RES234572015.html

desenvolvimento e o estímulo do 
desenvolvimento filosófico e 
científico. A Amacic foi fundada em 
30 de outubro de 2015, ocasião em 
que foram eleitos os patronos e 
acadêmicos  que  rea l i za ram 
trabalhos de relevância para a área.

A  A c a d e m i a  M a t o -
grossense de Ciências Contábeis 
(AMACIC), presidida por Ivan 
Echeverria, é composta por 37 
patronos e igual número de 
acadêmicos, tendo como objetivo 
v a l o r i z a r  e  i n c e n t i v a r  o  

De acordo com uma das 
portarias, assinada pela procuradora 
Samira Engel Domingues, o Programa 
Bolsa Família (PBF) é um programa 
social de transferência direta de renda 
direcionado às famílias em situação de 
pobreza e de extrema pobreza em todo 
país. Conforme documento, o requisito 
mínimo de participação no PBF é 
possuir renda mensal de até R$ 77,00 
por pessoa, ou entre R$ 77,01 e 154,00. 
Ve j a  o s  m u n i c í p i o s  o n d e  a s  
investigações estão em andamento:  
Com portaria publicada pela PR-MT 
Cuiabá: Santo Antônio do Leverger.

Com portaria publicada pela 
PR-MT Cáceres: Araputanga, Cáceres, 
Comodoro,  Conquista d`Oeste,  
Curvelândia, Figueirópolis d`Oeste, 
Glória d`Oeste, Indiavaí, Jauru, 
Lambari d`Oeste, Mirassol d`Oeste, 
Nova Lacerda, Pontes e Lacerda, Porto 
Esperidião, Porto Estrela, Reserva do 
Cabaçal, Rio Branco, Salto do Céu, São 
José dos Quatro Marcos, Vale de São 
Domingos e Vila Bela da Santíssima 
Trindade. 
Com portaria publicada pela PR-MT 
Sinop: Alta Floresta, Carlinda, Colider, 
Cláudia, Feliz Natal, Guarantã do Norte, 
Ipiranga do Norte, Itaúba, Marcelândia, 
Matupá, Nova Canaã do Norte, Nova 
Guarita, Nova Santa Helena, Novo 
Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo, 
Santa Carmem, Sinop, Sorriso, Terra 
Nova do Norte, União do Sul, e Vera.

esde o início do mês de agosto, Do Ministério Publico Federal 
( M P F )  i n v e s t i g a  

irregularidades em repasses de verba do 
Programa Bolsa Família em 45 
municípios de Mato Grosso. As 
investigações referem-se ao período 
entre 2013 e maio de 2016 e a suspeita é 
de que o dinheiro do programa tenha 
sido destinado a pessoas fora do quadro 
sócio-econômico previsto. 

As investigações foram abertas 
especificamente em três procuradorias 
regionais do MPF: Cuiabá, Sinop e 
Cáceres. Na Procuradoria Regional de 
Mato Grosso, localizada na capital, 
somente os repasses feitos ao município 
de Santo Antônio de Leverger são 
investigados. Em Sinop e Cáceres todos 
os 44 municípios sobre atribuição das 
Procuradorias estão sob investigação. 

Por conta da aber, algumas 
p r o c u r a d o r i a s  j á  e m i t i r a m  
recomendações aos municípios 
requisistados. O MPF pede que as 
prefeituras façam uma revisão geral dos 
cadastrados no Bolsa Família no prazo 
máximo de 60 dias. 

O foco, de acordo com os 
documentos, é de que os gestores se 
atentem para a per capita “vinculado a 
situação de pobreza e miserabilidade”. 
O órgão federal também pede que as 
prefeituras entreguem, no mesmo prazo, 
uma relação completa dos benefícios 
que foram cancelados. 

RECONHECIMENTO

Aldo Ortiz, professor da Unemat, é empossado na
Academia Mato-Grossense de Ciências Contábeis

Danielle Tavares  
Foto: Arquivo

Professor Aldo César da Silva Ortiz toma posse na Amacic

ELEIÇÃO 2016

Começou  nesta sexta-feira a propaganda
eleitoral gratuita em rádio e televisão

Assessoria TRE

SOB INVESTIGAÇÃO

MPF investiga irregularidades no Bolsa Família
em Cáceres e mais 44 municípios de Mato Grosso
Lázaro Thor Borges 

MPF investiga irregularidades em repasses de verba do Programa Bolsa Família em 45 municípios de MT

Foto: Divulgação
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 Escola Estadual 13 de Maio recebeu Anesta  semana os  programas 
socioambientais Saúde Nota 10 e 

Sanear é Viver, desenvolvidos pela Águas de 
Porto Esperidião, em parceria com a 
Assessoria Pedagógica da Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc). As ações têm o 
intuito de levar informações sobre a 
importância da água e esgoto tratados para a 
saúde da população e a preservação do meio 
ambiente.  Ao todo, 450 alunos do 1º ao 7º 
ano participaram do Saúde Nota 10 e 
receberam palestras, revistas de educação 
ambiental e jogos de quebra-cabeças, que 
incentivam os cuidados com o meio 
ambiente. A estudante Eloisa Aparecida 
Figueiredo Lima, 7 anos, recebeu algumas 
dicas de consumo consciente e preservação 
ambiental. “Na hora de tomar banho não 
podemos desperdiçar a água e também não 
podemos jogar lixo na rua para não poluir os 
rios”.

A realização das palestras é apenas 
uma das etapas do programa, que inclui 
também um concurso cultural, que premiará 
os alunos que produzirem os melhores 
desenhos, frases e redações sobre o tema 
saneamento. No encerramento do programa, 
os alunos participam de uma apresentação 
teatral, que ensina de forma divertida que 
atitudes simples podem contribuir para a 

preservação do meio ambiente. Segundo a 
coordenadora pedagógica da instituição, 
Rozinei Brumati, as palestras foram muito 
produtivas e irão contribuir com o 
aprendizado dos estudantes. “Os alunos 
gostaram e ficaram muito entusiasmados 
com o conteúdo, reforçando a mensagem que 
já aplicamos em sala de aula”, ressaltou.

Paralelo ao Saúde Nota 10, a 
escola também recebe o Programa Sanear é 

Viver, voltado para os professores. A 
iniciativa promove um concurso de planos de 
aulas e os docentes devem aliar o tema 
saneamento às disciplinas ministradas. O 
melhor trabalho com aplicabilidade em sala 
de aula será premiado.

Para mais informações sobre as 
ações e projetos sociais desenvolvidos pela 
Á g u a s  d e  P o r t o  E s p e r i d i ã o ,  
acessewww.aguasdeportoesperidiao.com.br

Foto: Assessoria

450 alunos do 1º ao 7º ano participaram do Saúde Nota 10
 

EDUCAÇÃO

Programas socioambientais chegam
à escola estadual de Porto Esperidião
Assessoria

Jornal
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Edital de Extravio de Documentos Fiscais (SEFAZ)
TELLES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, CNPJ n° 
73.643.991/0001-02 e Inscrição Estadual nº 13.352797-2, 
estabelecida a Rua Zé Paraíba nº 86, bairro Jatoba na Cidade de Salto 
do Céu – MT, DECLARA para os devidos fins de direito que 
extraviou os documentos descritos abaixo:
- Livro fiscal de Inventario nº 001 – (UTILIZADO) - Blocos de Notas 
Fiscais modelo “1”, serie “1”, AIDF 222897 nº 301 a 375 
(UTILIZADAS), AIDF 247336 Nº 376 A 425 (UTILIZADAS).
SALTO DO CEU – MT – 23 DE AGOSTO DE 2016 - TELLES 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - CNPJ 
73.643.991/0001-02

a madrugada de ontem, Npor volta das 1h 50, 
policiais da PRF em 

abordagem de rotina ao ônibus da 
empresa Eucatur que faz linha 
Porto Velho/RO a Cascavel/PR, 
localizaram  sob uma poltrona 
uma sacola contendo em seu 
interior aproximadamente 600 
gramas de substância análoga a 
cocaína. A droga estava na 
poltrona do jovem de iniciais 
A.G.P. de 25 anos, que assumiu a 
propriedade da droga.

Diante do fato a droga e o 
suspeito foram encaminhados a 
Delegacia de Polícia Civil em 
Cáceres.

o primeiro semestre de 2016 Nforam registrados 746 acidentes 
d e  t r â n s i t o  e n v o l v e n d o  

motocicletas e motonetas em Cuiabá e 
Várzea Grande, o que representa 43,5% 
do total de acidentes ocorridos nas duas 
cidades no período. Os dados são da 
Secretaria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp).

Em Mato Grosso, a situação é 
ainda mais alarmante. Estudo divulgado 
pelo Ministério da Saúde em 2015 aponta 
que o estado ocupa a 5ª posição no 
ranking de mortes por acidentes com esse 
tipo de veículo, com taxa de mortalidade 
de 11,9 para cada 100 mil habitantes. No 
Brasil, o índice é de 6,3 mortes por 100 
mil habitantes.

Diante  des te  cenár io ,  o  
presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Guilherme Maluf (PSDB), 
apresentou o projeto de lei n° 343/2016, 
com o objetivo de dar celeridade e 
garantir a segurança no atendimento 
médico emergencial a motociclistas, em 
caso de acidentes.

A p r o p o s t a  v i s a  t o r n a r  
obrigatória a venda de capacetes 
contendo informações sobre o tipo 
sanguíneo e o fator RH do comprador. 
Conforme texto do projeto, a informação 
deve ser afixada pelo estabelecimento 
comercial em local visível. Capacetes 

destinados a passageiros de moto taxi e 
afins também deverão seguir a exigência.

"Acredito que esta medida 
contribuirá para aumentar as chances de 
sobrevivência dos motociclistas, que se 
expõem diariamente a um alto grau de 
risco", defendeu Maluf.

Polícia Rodoviária Federal faz
apreensão de drogas em ônibus

CONEXÃO NORTE/SUL

Da Redação

A droga estava na poltrona do jovem de iniciais A.G.P. de 25 anos, que assumiu a propriedade da droga

 
Foto: PRF

Droga apreendida pela PRF em ônibus

Projeto torna obrigatória venda de capacetes
com tipo sanguíneo do condutor em MT

PROJETO LEI

Renata Neves

 
Foto: Ilustrativa

A proposta visa tornar obrigatória a venda de capacetes contendo 
informações sobre o tipo sanguíneo e o fator RH
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 omeçou no ultimo dia C20/08/16 a 18º edição 
da Copa Paraíso com 

termino previsto para o mês de 
Dezembro, o campeonato esta 
s e n d o  d i s p u t a d o  n o  
miniestádio do bairro JD. 
Paraiso e no Geraldão. 
 O Campeonato tem a 
participação de 21 equipes 
sendo quatro destas da zona 
Rural.

O coordenador Edson 
da silva Ramos (Deda), 
funcionário de carreira da 
prefeitura, diz ter sentido a 
necessidade deste resgate 
devido a importância e 
relevância do torneio em 
edições passadas e traz 
também de volta a saudosa 
lembrança dos desportistas 
Elio Soares e Claudio Brandao 
que muito fizeram para a 
realização do evento.

“Senhor  Elio criou o 
Campeonato e Claudio foi 
coordenador durante muito 
tempo, com a retomada do 
torneio a associação do 
peladão (Paraiso) e alguns 

populares e empresários do 
bairro conseguiram realizar 
conjuntamente uma reforma 
em um dos vestiários e já 
estamos movimentando para 
realizar também o outro” 
enfatiza Deda.

O atual coordenador 
tem a seu lado um dos 
destaques nos últimos tempos 
do futebol amador de Cáceres 
Cecílio Sonaque  que no 
passado brilhou no futebol 
amador da cidade e hoje vem 
t r a b a l h a n d o  d e  f o r m a  
s i l e n c i o s a  m a s  m u i t o  
importante tanto no bairro JD. 
Paraiso quanto no DNER, 
incentivando e coordenando 
trabalhos no futebol amador. 

A movimentação no 
bairro já é sentida e o espaço de 
confraternização esta sendo 
preenchido pelos desportistas 
que arrastam juntos suas 
famílias e amigos fazendo uma 
m i s c i g e n a ç ã o  e m  u m  
movimento circular recheado 
de interação  nas tardes de 
lazer.

Redação c/ Assessoria

intensa na Arena Pantanal. Com 
uma marcação adiantada, o 
Cuiabá dificultou as ações da 
Chapecoense, que entrou em 
campo com uma equipe recheada 
de reservas - os titulares foram 
preservados para o jogo contra o 
Flamengo, pelo Brasileirão, no 
domingo. 

A principal oportunidade 
do time catarinense, na primeira 
etapa, surgiu aos 18 minutos, com 
um cabeceio contra o próprio gol 
de Diego, que obrigou o goleiro 
Henal a fazer bela defesa. Um 
minuto depois, em cobrança de 
falta, Dakson abriu o placar para 
o time mato-grossense e  marcou 
aquele que foi o único gol da 
partida.. 

N a  e t a p a  f i n a l ,  a  
Chapecoense cresceu na partida. 
Com a presença de Tiaguinho e 
Gil, o time catarinense criou boas 
chances. Porém, Lucas Gomes e 
Rafael Bastos desperdiçaram. O 
Cuiabá, na medida do possível, 
administrou o resultado, para 
levar a vantagem para a partida de 
volta.

 Cuiabá bateu o time Oreserva da Chapecoense 
na noite desta quinta-

feira, na Arena Pantanal, e 
garantiu vantagem para definir a 
vaga nas oitavas de final da Copa 
Sul-Americana. O gol único do 
jogo de ida, na vitória por 1 a 0 da 
equipe mato-grossense, foi 
marcado por Dakson.  

A vaga para as oitavas de 
final da Sul-Americana será 

definida na próxima quarta-feira, 
em Chapecó, na Arena Condá, às 
21h45, horário de Brasília. O 
time mato-grossense pode 
empatar,  que garante sua 
sequência. A Chapecoense 
precisa de vitória por dois gols de 
diferença, e uma vitória por 1 a 0 
do time catarinense leva a decisão 
às penalidades.
O jogo - Os donos da casa 
começaram a partida de forma 

Globo Esporte

18ª  Edição da Copa Paraíso tem 
a participação de 21 equipes

AMADOR

O Campeonato tem a participação de 21 equipes sendo quatro destas da zona Rural

Foto: Ilustração

NA ARENA

Cuiabá faz 1 a 0 sobre a Chapecoense 
e garante vantagem na Sul-Americana

O Cuiabá bateu a Chapecoense por 1 a 0 na noite de quinta-feira, na Arena Pantanal  

Foto: Derik Bueno
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