
Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
seriedade relacionada a um 
romance. O momento é bom 
para estar entre amigos 
íntimos, ou junto de seu amor. 

Um namoro pode ser concretizado nos 
próximos dias. O relacionamento com um 
filho passa por um processo de maior 
contato e realização.
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By Rosane Michels

Esotérico

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
deixando você mais sério e 
introspectivo, em maior 
contato com seu mundo 
emocional, que se encontra 

em equilíbrio. Você sentirá que algo dentro 
de si mesmo volta para o seu devido lugar. 
O momento pode envolver maior contato 
com sua casa e vida familiar.

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
contato e envolvimento 
emocional. O momento pode 

envolver a volta de um amor do passado, 
que teve imensa importância em sua vida. 
Procure refletir e aprofundar-se em suas 
emoções neste período. Dias positivos para 
a prática da meditação.

Vênus e Mercúrio, seu 
regente, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando 
dias em que a razão supera a 
e m o ç ã o  d e  m a n e i r a  
equilibrada e tranquila. O 

momento pode envolver a negociação de um 
acordo ou contrato, que vem sendo estudada 
há algum tempo. O momento pode envolver 
também uma viagem importante.

Mercúrio e Vênus, recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando um período de 
maior envolvimento com sua 
vida material e financeira. Os 
dias seguem trazendo novas 

oportunidades para novos investimentos. O 
momento pode envolver a compra ou venda 
de um imóvel, ou um novo contrato 
envolvendo o aumento de seus rendimentos.

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias bastante 
equilibrados e positivos para a 
sua vida material e financeira. 
O momento pode envolver 

um novo projeto ou contrato, que envolvam 
o aumento de seus rendimentos. Bom 
período para novos investimentos. Cuide de 
suas emoções e deixe o ciúme de lado.

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
equilíbrio e construção 
relacionados a um projeto de 

médio prazo, que pode envolver pessoas e 
empresas estrangeiras. O momento é 
ótimo para dar andamento em papéis que 
envolvam uma longa viagem ou 
mudanças de país.

Vênus,  seu regente ,  e  
Mercúrio recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando 
a  p o s s i b i l i d a d e  d e  
conc re t i zação  de  uma  
soc iedade  ou  parcer ia  

comercial. Uma grande soma de dinheiro, 
esperada há algum tempo, envolvendo um 
divórcio ou herança, pode ser recebida. O 
momento pode envolver maior estrutura 
emocional.

Vênus e Mercúrio, seu 
regente, recebem um ótimo 
aspecto de Saturno indicando 
dias em que você estará mais 
sério e responsável com seus 
relacionamentos. O momento 

é ótimo para negociar ou firmar sociedades 
ou parcerias comerciais. Um romance pode 
começar a ser levado mais a sério por você. 
Um namoro pode começar.

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
comprometimento com um 
projeto de trabalho. Se estiver 
envolvido em um processo 

para um novo emprego, os dias prometem 
boas novidades. O momento é ótimo para 
começar ou apresentar um novo projeto de 
trabalho. Saúde em fase de equilíbrio.

Vênus e Mercúrio recebem 
um ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
envolv imento  com um 
trabalho em equipe, que pode 
estar relacionado a um projeto 

social ou político. O momento pode 
envolver a negociação de um novo contrato 
com uma grande empresa, clube ou 
instituição. Fique atento às oportunidades.

Vênus e Mercúrio recebem um 
ótimo aspecto de Saturno 
indicando dias de maior 
c o m p r o m e t i m e n t o  e  
responsabilidade relacionada a 
um projeto profissional, ou aos 
seus planos de carreira mais 

imediatos. Uma promoção pode ser 
negociada e, com certeza, firmada. O 
momento pode envolver também uma 
mudança de caminho profissional.

***********************************
"Amigo é coisa pra se guardar debaixo de sete chaves dentro do coração. Amigo é coisa pra se guardar do lado 
esquerdo do peito". Com essa canção abrimos nossa  Higth Society de hoje celebrando a  Amizade e 
brindando o encontro das Ex-Imaculadas, Turma 82, que acontece hoje e amanhã em Cáceres. São mais de 30 
anos de amizade,  que nasceu no banco de escola, mas que perdura para a vida. O encontro vai reunir ex 
alunas que vieram de vários Estados do Brasil e também do exterior. Que esse reencontro proporcione 
momentos de alegria, descontração,  que a troca de experiências fortaleça a cada dia esse laço de amizade e 
que esse encontro seja o primeiro de muitos que virão. Um brinde as Ex-Imaculadas 82.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Festejou mais um ano de vida Luiz Otávio Grassi, 
que recebeu o carinho especial dos familiares e 
amigos. Receba os nossos parabéns com votos de 
saúde e felicidades. Na foto com a esposa Luciane.

Nosso bom dia mais que especial é endereçado a 
nossa querida leitora Conceição Rondon e sua 
encantadora filha Gisela, que há anos 
acompanham nosso trabalho. Agradecemos a 

Agradecemos a visita do querido companheiro José 
Carlos Teixeira, conhecido carinhosamente por  Zeca, 
pessoa maravilhosa que está sempre preocupada com as 
causas do meio ambiente. Grande abraço. 

Comemorou ao lado dos familiares e amigos a passagem 
de mais uma data natalícia, a encantadora Luciana 
Gattass Crepaldi a quem enviamos votos de felicidades, 
paz, amor e muita saúde nesse novo ano que se inicia. 
Parabéns pra você!
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na capital, Várzea Grande e 
Pontes e Lacerda. E quem se 
classificar disputará os JUB's em 
casa, neste ano o sediamento será 
feito por CBA, de 2 a 13.11, sob 
gestão da FMEU.
 Com relação ao tênis de 
mesa, quatro cidades possuem 
representantes no campeonato, 
S i n o p ,  V á r z e a  G r a n d e ,  
Rondonópolis e CBA. E os 
atletas vão disputar em quatro 
ca tegor ias ,  ou  como são  
chamadas pela modalidade, 
quatro ratings (A, B, C e D), cada 
qual com gêneros masculino e 
feminino. Sem qualquer divisão 
por faixa etária ou porte físico, 
pois no tênis de mesa isso não 
influência. Os competidores são 
distinguidos apenas por nível 
técnico (rating).
 D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente da Federação Mato-
grossense de Tênis de Mesa 
(FMTTM), Sandro José Abrão, o 
evento é uma conquista da 
Federação Mato-grossense de 
Esportes Universitários (FMEU) 
e que possui total apoio da 
F M T T M  n a  o rg a n i z a ç ã o  
específica do tênis de mesa. 
Segundo ele, os JUM's são a fase 
classificatória para dos JUB's.

e s a t e n i s t a s  v ã o  Mcompetir neste fim de 
semana, no sábado 

(23), a partir das 16h, e no 
domingo (24.07), no período 
m a t u t i n o ,  n o  C e n t r o  d e  
Treinamento e Desenvolvimento 
de Tênis de Mesa Cláudio Kano, 
no Complexo Dom Aquino, em 
CBA, pelos Jogos Universitários 
Mato-grossenses (JUM's). A 
disputa vale oito vagas nos Jogos 
Univers i tár ios  Brasi le i ros  

(JUB's). E, dentre os destaques, 
estão os nomes João Victor da 
Silva e Milena Morimoto.
 Tênis de mesa, tênis de 
campo ,  basque te ,  fu t s a l ,  
handebol, vôlei, badminton, 
basquete 3 x 3, judô, futebol de 
campo, jogos virtuais (Fifa), 
vôlei de praia e xadrez, nos naipes 
masculino e feminino, são as 13 
modalidades que vão participar 
da etapa individual dos JUM's, 
que ocorrem em julho e agosto, 

 - Vamos ver como está o 
lado psicológico e físico dos 
atletas. No São Bernardo 
pegamos uma situação igual e em 
um torneio complicado como é o 
Paulistão. Vamos buscar as 

correções e sempre ter atitude. 
 Os atletas precisam 
pensar nisso. Ter atitude.  
Teremos uma decisão nesta 
segunda-feira e jogos assim não 
tem margem de erro.

Até aqui, o time somou apenas 6 
pontos. 
 -  Q u e r o  q u e  e l e s  
assimilem meu perfil. Gosto de 
um trabalho intenso, dedicado, 
aguerrido. Quem for no estádio 
tem que sentir orgulho do que vê. 
Precisamos de inspiração, mas 
também transpiração. Cobro 
bastante, jogo junto. Tento passar 
essa energia. Fui assim como 
atleta. 
 No ano passado,  o  
treinador viveu uma situação 
parecida na carreira quando 
assumiu o São Bernardo na zona 
de rebaixamento no Campeonato 
Paulista e conseguiu livrar a 
equipe. 

 t re inador  Rober to  OFonseca chegou falando 
g r o s s o  n o  C u i a b á .  

Apresentado na quarta-feira, o 
comandante vai tentar livrar o 
Dourado da lanterna do grupo A 
da Série C. 
 Para  isso ,  pre tende 
trabalhar jogo a jogo, sem pensar 
na tabela de classificação. Ele 
pediu atitude e mais transpiração 
ao grupo, que ainda não mostrou 
poder de reação no torneio. 
 Seu primeiro contato com 
o elenco, foi na tarde desta 
quar ta-fe i ra .  Fonseca vai  
substituir Flávio Araújo, que 
pediu demissão. 
 - Tivemos uma conversa 

um pouco mais dura, primeiro 
para conhecer, ver o momento 
que estamos vivendo. Temos que 
trabalhar e pensar partida por 
partida. 
 Cada uma delas é uma 
decisão. Não adianta pensar na 
tabela. A situação que estamos é 
complicada.  Claro  que é  
importante não esquecer que 
somos os últimos. Queremos e 
vamos sair - disse o treinador. 
 A estreia de Roberto 
Fonseca será na segunda-feira, 
contra o Remo, no Mangueirão, 
pela abertura do returno da Série 
C. 
 O Dourado ainda tem 9 
jogos para buscar a recuperação. 

Junior Martins

Globo Esporte

TÊNIS DE MESA

Mesatenistas disputam Jogos 
Universitários neste fim de semana

Foto: Junior Martins

A disputa vale oito vagas nos Jogos Universitários Brasileiros (JUB's)

«SALVADOR DA PÁTRIA»

Treinador chegou na quarta-feira com a missão de tirar o Dourado da lanterna do 
grupo A da Série C. Estreia será na segunda-feira, contra o Remo, no Mangueirão

Roberto Fonseca é apresentado e 
cobra mais transpiração no Cuiabá

Roberto Fonseca, Cuiabá  

Foto: Pedro Lima/Cuiabá EC
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 reforço na estrutura do Osistema foi definido em 
c o n j u n t o  p o r  

representantes da Sesp, Sejudh, 
Poder Judiciário e Ministério 
Público Estadual. A partir de 
agora, todos os profissionais que 
atuam nos departamentos de 
Inteligência da Segurança Pública 
(Sesp, Polícia Judiciária Civil e 
Polícia Militar) passarão a ter 
também acesso compartilhado ao 
sistema.
 "Com a entrada dos 
serviços de Inteligência, 200 
novos  prof iss ionais  serão  
habilitados a também fazer o 
monitoramento e comunicar ao 
Poder Judiciário sobre eventuais 
infrações", disse o secretário 
adjunto de Inteligência da Sesp, 
Gustavo Garcia.
 Até então, a tarefa estava 
concentrada no Centro de 
Monitoramento das Tornozeleiras 
Eletrônicas, que é operado pela 
Sejudh em um espaço cedido na 
própria Sesp. No local atuam 20 
servidores, divididos entre 
funcionários públicos da Sejudh e 
privados da empresa responsável 
pelo sistema.
 Para o secretário de Justiça 
e Direitos Humanos, Márcio 
Dorilêo, existe a necessidade de 
integrar e fortalecer a execução da 
polít ica de monitoramento 
eletrônico, para o bem da 
sociedade. 
 “A tornozeleira é um 
instrumento de alternativa penal e 
de reinserção comunitária de 
forma progressiva. E precisamos 
de  um con t ro le  e f i caz  e  
integrado”, afirmou.
 O juiz da 2ª Vara de 
Execuções Penais de Cuiabá, 
Geraldo Fidelis, lembrou que até o 
a n o  d e  2 0 1 4 ,  q u a n d o  o  
monitoramento passou a ser 
adotado, os presos saíam do 
regime fechado para o semi-
aberto sem nenhum controle. 
“Hoje, 80% desses presos com 
tornozeleiras trabalham de 
maneira organizada. O problema 
são os 20% que voltam a cometer 
crimes. E por isso estamos 
buscando essa eficiência no 
controle”, disse.
 De acordo com Fidelis, o 
sistema é moderno, de última 

geração, mas precisa de uma 
fiscalização intensa. “Agora esse 
monitoramento será feito pelo 
sistema de Inteligência de todo 
Estado. Com isso conseguiremos 
mais eficiência no controle desses 
reeducandos”, declarou. 
 O juiz disse ainda que os 
r e c u p e r a n d o s  e m  u s o  d a  
tornozeleira precisam entender 
que devem cumprir as condições 
estabelecidas nas audiências. 
“Quem não obedecer vai voltar 
para a unidade prisional. E essa 
união entre os poderes é 
fundamental para levar eficiência 
e credibilidade ao sistema”, 
afirmou.
 O secretário de Segurança 
Pública, Rogers Jarbas, destacou a 
importância da atuação integrada 
entre as secretarias e poderes, para 
que o sistema de controle das 
tornozeleiras eletrônicas tenha 
mais eficiência. “Dessa forma, 

operarem o sistema de controle do 
monitoramento eletrônico.
A meta é que, em curto prazo, 
todos os servidores da Inteligência 
estejam preparados para operar o 
sistema.
“Havendo as determinações do 
poder judiciário, o policial 
conseguirá efetuar a prisão 
d a q u e l e s  q u e  e s t e j a m  
descumprindo as regras”, disse o 
secretário adjunto de Inteligência 
da Sesp, Gustavo Garcia.
Tornozeleiras - As tornozeleiras 
eletrônicas representam uma 
ferramenta internacional de 
política criminal. Elas foram 
implantadas no final da década de 
70, a partir da demanda gerada por 
um magistrado federal nos 
Estados Unidos.
 A tecnologia foi difundida 
no mundo e chegou ao Brasil em 
2 0 1 0  c o m  a l t e r a ç õ e s  d a  
legislação, sendo implantada 
como uma alternativa penal e 
metodologia de acompanhamento 
e fiscalização do cumprimento do 
regime de cumprimento de penas.
 O aparelho pode ser 
utilizado pelos sentenciados no 
regime de progressão de pena e 
também nos casos de presos 
provisórios, que aguardam a 
sentença do Poder Judiciário. 
Mato Grosso implantou o sistema 
de acompanhamento em setembro 
de 2014 com pouco mais de 300 
tornozeleiras ativadas.
 Hoje são mais de 2,4 mil 
recuperandos que utilizam o 
aparelho, número menor apenas 
que o do estado de São Paulo (SP), 
que monitora 4,2 mil pessoas. O 
equipamento funciona com o sinal 
de celular e utiliza dois chips. O 
s i s t ema  de  GPS emi te  a  
localização do usuário à central, 
q u e  p o d e r á  i n f o r m a r  a s  
a u t o r i d a d e s  c a s o  s e j a m  
descumpridas determinações 
judiciais.
 Entre elas estão: não 
frequentar bares e casas noturnas 
ou aproximar-se de vítimas em 
medidas protetivas - que poderão, 
por meio de outro equipamento, 
acionar diretamente a polícia com 
o botão de alerta. As informações 
sobre o percurso do recuperando 
ficam armazenadas por até 30 
dias.
 Quem usa o aparelho fica 
sob vigilância 24 horas por dia. Se 
o preso descumpre horários 
estabelecidos pelo Judiciário, 
como o de ficar em casa e no 
trabalho, deixa de carregar ou 
viola o equipamento, um sinal é 
emitido para a central e ele se 
torna imediatamente foragido da 
Justiça, perdendo o benefício da 
liberdade.
Dados - De 7% a 10% dos que 
usam a tornozeleira eletrônica 
reincidem na prática de crimes. 
Este número salta para 80% entre 
os presos que não passam pelo 
processo de ressocialização.  
 Em 15 meses, o Governo 
de Mato Grosso economizou R$ 

Dias

Mês

Dias

Sem

MATUTINO:

das 07:00 às 13:00 hs

VESPERTINO:

das 13:00 às 19:00 hs

NOTURNO:

das 19:00 às 07:00 hs

01/07/16 SEX MARCO ANT/THIAGO/MARCIO OTAVIO/MARCOS C./THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

02/07/16 SAB DANILA/MARCO ANT/MARCIO DANILA/MARCIO/JOZIANE DANILA/KATIA/MARCIO

03/07/16 DOM KATIA/JOZIANE/THIAGO KATIA/JOZIANE/THIAGO RENATA/THIAGO/NAYARA

04/07/16 SEG MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

05/07/16 TER MARCO ANT/MARCIO/GILDO MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

06/07/16 QUA MARCO ANT/MARCIO/GILDO OTAVIO/DEBORA/JOZIANE GILDO/RENATA/RAFAEL

07/07/16 QUI MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL OTAVIO/GILDO/RAFAEL OTAVIO/MARCOS C/GILDO

08/07/16 SEX MARCO ANT/THIAGO/MARCIO OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

09/07/16 SAB DANILA/MARCO ANT/MARCIO DANILA/DEBORA/JOZIANE DANILA/MARCIO/KATIA

10/07/16 DOM KATIA/JOZIANE/DANILA KATIA/JOZIANE/THIAGO RAFAEL/JOZIANE/THIAGO

11/07/16 SEG MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

12/07/16 TER MARCO ANT/MARCIOGILDO MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

13/07/16 QUA MARCO ANT/MARCIO/GILDO OTAVIO/DEBORA/JOZIANE GILDO/RENATA/RAFAEL

14/07/16 QUI MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL OTAVIO/GILDO/RAFAEL OTAVIO/MARCOS C/GILDO

15/07/16 SEX MARCO ANT/THIAGO/MARCIO OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

16/07/16 SAB DANILA/MARCO ANT/MARCIO DANILA/MARCIO/THIAGO DANILA/MARCIO/KATIA

17/07/16 DOM KATIA/JOZIANE/THIAGO KATIA/JOZIANE/THIAGO RENATA/THIAGO/JOAZIANE

18/07/16 SEG MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

19/07/16 TER MARCO ANT/MARCIO/GILDO MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

20/07/16 QUA MARCO ANT/MARCIO/GILDO OTAVIO/DEBORA/JOZIANE GILDO/RENATA/RAFAEL

21/07/16 QUI MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL OTAVIO/GILDO/RAFAEL OTAVIO/MARCOS C/GILDO

22/07/16 SEX MARCO ANT/THIAGO/MARCIO OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

23/07/16 SAB DANILAMARCO ANT/MARCIO DANILA/MARCIO/THIAGO DANILA/OTAVIO/KATIA

24/07/16 DOM KATIA/JOZIANE/THIAGO KATIA/JOAZIANE/THIAGO RAFAEL/JOZIANE/NAYARA

25/07/16 SEG MARCO ANT/MARCIO/JOZIANE OTAVIO/THIAGO/MARCIO MARCOS C/OTAVIO/RAFAEL

26/07/16 TER MARCO ANT/MARCIO/GILDO MARCOS C/THIAGO/MARCIO THIAGO/RENATA/GILDO

27/07/16 QUA MARCO ANT/MARCIO/GILDO OTAVIO/DEBORA/JOZIANE GILDO/RENATA/RAFAEL

28/07/16 QUI MARCO ANT/MARCIO/RAFAEL OTAVIO/GILDO/RAFAEL OTAVIO/MARCOS C/GILDO

29/07/16 SEX MARCO ANT/THIAGO/MARCIO OTAVIO/MARCOS C/THIAGO OTAVIO/GILDO/MARCIO

30/07/16 SAB DANILA/MARCO ANT/MARCIO DANILA/MARCIO/THIAGO
DANILA/MARCIO/KATIA

31/07/16 DOM KATIA/JOZIANE/THIAGO KATIA/JOZIANE/THIAGO RENATA/THIAGO/NAYARA

ESCALA MÊS JULHO / 2016 “MÉDICOS”

adquirir seis mil tornozeleiras 
eletrônicas para atender a demanda 
do Poder Judiciário.

5,8 milhões com a utilização das 
tornozeleiras eletrônicas. 
 A intenção do Governo é 

vamos levar mais sensação de 
segurança à população, além de 
dar uma resposta mais rápida caso 
sejam descumpridas as regras 
quanto ao uso da tornozeleira”, 
disse.
 Conforme o secretário, 
havia uma preocupação muito 
grande em relação a eficiência e a 
efetividade das tornozeleiras, que 
p rec i sava  so f r e r  a lgumas  
alterações na metodologia de 
controle. “Temos reeducandos 
usando as tornozeleiras em várias 
regiões do Estado. 
 E o nosso grande gargalo 
era o controle. Agora isso será 
feito pela Sejudh e Sesp por meio 
da rede de Inteligência do Estado e 
s e c r e t a r i a  a d j u n t a  d e  
Inteligência”, afirmou.
Capacitação - A partir da próxima 
segunda-feira (25.07) a Secretaria 
de Segurança Pública fará uma 
parceria com o sistema prisional 
p a r a  c a p ac i t a r  p a r t e  d o s  
profissionais da Inteligência para 

O juiz da 2ª Vara de Execuções 
Penais de Cuiabá, Geraldo 

Fidelis, lembrou que até o ano 
de 2014, quando o 

monitoramento passou a ser 
adotado, os presos saíam do 
regime fechado para o semi-
aberto sem nenhum controle

TORNOZELEIRA

Rodrigo Vargas/Lidiana Cuiabano 

Integração vai garantir maior eficiência na fiscalização de monitoramento eletrônico

Para o secretário de Justiça e Direitos Humanos, Márcio Dorilêo, existe a necessidade de integrar 
e fortalecer a execução da política de monitoramento eletrônico, para o bem da sociedade

Foto: Ilustrativa

A tornozeleira é um instrumento de alternativa penal e de reinserção comunitária de forma progressiva

PRESOS TRÊS HOMENS QUE SE PASSAVAM POR
FUNCIONÁRIOS DO DETRAN PARA PRATICAR GOLPES

Três homens foram presos em 
flagrante por associação 
c r i m i n o s a ,  u s o  d e  
d o c u m e n t o s  f a l s o s  e  
estelionato. A prisão foi 
realizada na tarde desta 
quarta-feira (20.07), na sede 
do Departamento Estadual de 
Trânsi to  (Detran) ,  por  
Pol ic ia i s  Mi l i ta res  do  
Batalhão de Trânsito. Os 
suspeitos se passavam por 
funcionários do Detran e por Policiais Militares, ofereciam veículos 
apreendidos e depois que recebiam o valor combinado fugiam com o 
dinheiro da vítima. O crime já havia sido denunciado e a Coordenadoria de 
Fiscalização do Detran havia informado à Polícia que os golpistas usavam 
um veículo Gol, cor azul, modelo antigo, placa JJA-0695. A prisão ocorreu 
após abordagem da guarnição do Batalhão de Trânsito em que foi 
confirmado que E.D.S., de 40 anos, estava com um mandado de prisão em 
aberto, J.N.A.S., de 38 anos, portava documento falsificado. Foi preso 
também A.F.C., de 41 anos. Durante as buscas os policiais encontraram no 
veículo uma camisa polo com o logotipo do Detran, utilizada para fazer as 
negociações. Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia 
Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derfva) onde confessaram 
que praticavam o crime de estelionato e que já haviam praticado alguns 
golpes nas dependências do Detran. CleideDantas/Detran-MT   (Fonte: 
Assessoria e Foto: Ilustrativa)

500 PROFISSIONAIS CUBANOS
CHEGAM NO BRASIL ESTA SEMANA

A O rg a n i z a ç ã o  P a n -
A m e r i c a n a  d a  S a ú d e  
(OPAS) afirmou que 250 
médicos da cooperação 
cubana para o Programa 
M a i s  M é d i c o s  
desembarcaram no Brasil 
esta semana. Esses médicos 
se juntaram aos outros 50 
profissionais que já haviam 
chegado no início do mês. 
Ontem chegaram mais 250 
p r o f i s s i o n a i s .  E s s e s  

médicos e outros, num total de 1.100, que devem chegar entre julho e 
agosto estão vindo para ocupar vagas em aberto há mais tempo em 
Municípios vulneráveis. Os cubanos recém-chegados devem ficar em 
Brasília por cerca de 20 dias para resolver questões burocráticas de 
documentação e logo após irão para os Municípios previamente 
selecionados pelo Ministério para ocupar os postos de trabalho. Os médicos 
que estão com os contratos se encerrando neste período ficaram mais 
alguns meses no Brasil considerando a delicadeza do momento com a 
Olimpíada, o enfrentamento do vírus zika, e as eleições municipais. O 
governo de Cuba se comprometeu a não retirar nenhum médico da 
cooperação cuja missão se encerre no 2.º semestre e só retomar a 
substituição a partir de novembro de 2016 pós-eleições municipais.
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de leitos, criação de banco de leite 
materno, UTI neonatal, compra 
d e  e q u i p a m e n t o s  p a r a  a  

e s t ru tu ração  do  Hosp i t a l  
Regional e outras unidades de 
saúde da cidade.

egundo o parlamentar, os Srepasses ao Hospital  
R e g i o n a l  e  O  B o m  

Samaritano já foram realizados, 
agora, no mais tardar, até na 
próxima semana, o Hospital São 
Luiz deverá estar com o dinheiro 
em caixa.
 “A nossa população não 
pode ser penalizada pela falta de 
atendimento. Agradeço ao 
secretário Eduardo Bermudez, 
que sempre muito atencioso, 
entendeu as dificuldades que as 
nossas unidades hospitalares 
estão passando, por falta de 
recursos. Mesmo sabendo do 
momento crítico em que o Estado 
enfrenta, a saúde é a nossa 
prioridade. Ele garantiu que até 
semana que vem o São Luiz 
receberá o recurso. Eu que já 
trabalhei nesta unidade, sei da 
grande importância que ela 
representa para a nossa cidade e 
região”, destacou Dr. Leonardo.
 A saúde pública é a 

principal bandeira do deputado. 
Desde o início de seu mandato, 
ele vem atuando de forma 
intensiva para a melhoria do 
sistema público de saúde. Dr. 

Leonardo destinou quase R$ 500 
mil de emenda parlamentar para 
investimento na área de saúde, 
em Cáceres. Esse recurso será 
investido na reforma e ampliação 

m cumprimento a um ETermo de Ajustamento de 
Conduta firmado com o 

Ministério Público do Estado de 
Mato Grosso, os municípios de 
Comodoro, Nova Lacerda, 
Campos de Júlio e Rondolândia 
v ã o  i n s t i t u i r  c o n s ó r c i o  
i n t e r m u n i c i p a l  p a r a  
administração e manutenção do 
“Lar da Criança Recanto Feliz”.
 A unidade, inaugurada na 
sexta-feira (15), foi construída 
com recursos oriundos de 
transações penais, suspensão 
condicional do processo e termos 
de ajustamento de conduta.
 De acordo com o TAC, o 
consórcio tem como finalidade a 
execução de medidas de proteção 
e acolhimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco 
social. 
 Sem fins lucrativos, o Lar 
da Criança Recanto Feliz será 
mantido com repasses mensais 
r e a l i z a d o s  p e l o s  q u a t r o  
municípios que variam de dois a 
três mil e quinhentos reais.

 O consórcio deverá 
prestar contas bimestralmente 
aos entes municipais signatários 
do TAC e ao Conselho Municipal 
de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA). 
 O s  m u n i c í p i o s  s e  
comprometeram ainda a indicar 
no mínimo dois cuidadores que 
deverão possuir experiência no 
atendimento à criança e ao 
adolescente para atuarem na 
unidade. 
 Também deverão ser 
disponibilizados atendimentos 
e d u c a c i o n a l ,  m é d i c o ,  
psicológico, psiquiátrico e 
assistencial.
 U m  p r o g r a m a  c o m  
medidas para a manutenção ou 
resgate dos vínculos familiares e 
reestruturação das famílias das 
crianças e adolescentes acolhidos 
também terá que ser apresentado.
 O atendimento deverá ser 
mantido de forma ininterrupta, 
inclusive nos finais de semana e 
feriados. 
 O descumprimento das 

obrigações estabelecidas no TAC 
sujeitará os municípios ao 
pagamento de multa de R$ 1 mil 
por dia de atraso.
RETROSPECTIVA: De acordo 
com a Promotoria de Justiça de 
Comodoro, a inexistência de um 
local propício e adequado para o 
acolhimento de crianças e 
adolescentes em situação de risco 
social foi objeto de três Termos de 
Ajustamento de Conduta ,  
firmados com os municípios nos 
anos de 2009, 2013 e 2016, 
culminando em 2013 com o 
aluguel de um imóvel para tais 
finalidades e, já em 2016, na 
inauguração do Lar da Criança 
Recanto Feliz .
 O projeto de viabilização 
da unidade contou com a 
participação do Poder Judiciário e 
do Conselho da Comunidade, que 
administrou os recursos e 
executou a obra até a sua 
inauguração. 
 A capacidade do Lar da 
Criança Recanto Feliz é para 
atendimento de até 15 crianças. 

REPASSE SAÚDE

Deputado Dr. Leonardo articula e
repasses à saúde serão regularizados

A saúde pública é a principal bandeira do deputado. Desde o início de seu mandato, 
ele vem atuando de forma intensiva para a melhoria do sistema público de saúde

Lis Ramalho
Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo com secretário de saúde Eduardo Bermudez

COMODORO

TAC prevê criação de consórcio intermunicipal 
para administração de Lar da Criança Recanto Feliz
Assessoria

COTIDIANO

 O esqueleto adulto contém cerca de 1 k de cálcio sob 
complexo chamado "hydroxyapatite". Ele está localizado 99% nos 
ossos e dentes e o 1% restante estão sob forma ionizada no plasma.
 
Papeis indispensáveis:
- Confere uma rigidez aos tecidos ósseos e dentários
- Necessário ao crescimento pois criamos nosso stock de cálcio até  
aos 20 anos
- Necessário à manutenção do esqueleto (sempre depois do 
crescimento para conservar os ossos sólidos
- Intervém na contração e excitabilidade neuromuscular (cria 
movimento)
- Regula a pressão cardíaca 
- Diminui as câimbras
- Intervém na coagulação sanguínea  
Quais são os riscos em caso de carência? 
- Hypocalcemia: causa insônia e problemas do sono
- Espasmofilia: causa tétano muscular
- Parestesia: causa dormência nos membros
- Osteoporose: causa a desmineralização óssea
- Osteomalácia: causa de raquitismo nas crianças, doença dos 
ossos moles. Falta de rigidez causando uma deformação do 
esqueleto (pernas arqueadas)
O que acontece em caso de excesso?
Pode provocar uma desmineralização dos ossos, uma insuficiência 
renal  (não haverá somente o cálcio como causa, mas pode ser um 
desencadeador) ou uma alcalose (quando seu regime alimentar 
contém muitos alimentos basificantes, alcalinizantes).
As recomendações por dia para o adulto é de 900 mg de cálcio u 
seja o equivalente a 3 iogurtes, um copo de leite, uma porção de 
queijo, uma porção de legumes, de frutas, de pão, de feculentos. 
Quais são as fontes?
Produtos de laticínio, frutas, legumes, feculentos, águas minerais, 
etc.
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 grande o número de 

Éempresas que ainda não 
está presente no mundo 

virtual e que por isso perdem 
negócios e oportunidades. 
 A presença digital é 

fundamental para ser encontrado 
pelos clientes e depois interagir 
com eles, se comunicar e ser 
r e l evan te ,  en f im,  é  uma  
importante ferramenta para 
ampliar mercado nos dias de hoje, 

em que todos estão conectados o 
tempo todo.
 Começou ontem, 21, o 
Circuito de Inovação, composto 
por um pacote de soluções 
integradas com subsídio de 50% 
através do Sebraetec, cuja 
intenção é contribuir para que as 
empresas se tornem mais 
adequadas ao novo perfil do 
consumidor, cada vez mais 
exigente e bem informado. Além 
disso, o momento econômico 
exige mudanças e inovações.
 O primeiro trabalho do 
Circuito de Inovação será a 
oficina com consultoria sobre 
marketing digital, voltada para 
empresas que ainda não estão na 
internet ou que querem melhorar 
sua atuação nesse canal tão 
importante de comunicação. São 
quatro horas de oficina e mais 
oito horas de consultoria na 
empresa.
 A próx ima of ic ina ,  
também com consultoria, será de 
Vi s u a l  m e r c h a n d i s i n g  e  
atendimento para atrair clientes, 

 tarifa é referente à Aexecução de serviço dos 
médicos e psicólogos 

credenciados junto a autarquia.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
presidente interino da autarquia, 
Fernando Lopes, o aumento das 
tarifas das avaliações física e 
mental está previsto anualmente 
na Lei Estadual 9.197/2009. 
 “Os valores são decididos 
pelo Detran com base no índice 
dos Conselhos Estaduais de 
Medicina e de Psicologia. O valor 
estipulado é o que o credenciado 
cobra pelo a tendimento”,  
explicou. A tarifa do exame 
médico teve um aumento de R$ 
4,77. Atualmente é cobrado R$ 
79,20 e passará para R$ 83,97.  Já 
o exame psicológico teve um 
aumento de R$ 6,60. Passa de R$ 
121,40 para R$ 128.
 O aumento das tarifas é 

reajustado de acordo com as 
portarias Nº 253/2016 (para 

exame médico) e Nº 254/2016 
(para exame psicológico).

O CÁLCIO
Saiba tudo sobre seus super poderes!

que pode ser um diferencial para a 
empresa, além de representar 
m a i s  e c o n o m i a  e  
competitividade.
 O Circuito de Inovação é 
composto ainda por duas 
c o n s u l t o r i a s ,  u m a  d e  
Planejamento Estratégico e 
Marketing e outro de Redução de 
desperdício, que são ministradas 
sob demanda das empresas. 
 Mais informações 0800 
570 0800

especial para lojistas. 
 O trabalho será focado na 
experiência de compra que 
começa na entrada da loja e 
prossegue até o pós-venda.
 A oficina tem 12 horas a 
consultoria mais 10 horas, na 
empresa.
 No início de agosto, nos 
dias 8 e 9, o tema é eficiência em 
processos de logística e estoque.
 O foco será processos 
eficientes de logística e estoque, o 

Sebrae MT dá início
a circuito de inovação

SEBRAETEC

Empresários terão à disposição um conjunto de soluções subsidiadas em 50%
pelo Sebraetec com foco em relacionamento com clientes e aumento das vendas

Rita Comini  
Foto: Ilustrativa

O Circuito de Inovação, é composto por um pacote de soluções integradas com subsídio de 50% através do Sebraetec

AUMENTO

Tarifas para primeira habilitação serão
reajustadas a partir de 1º de Agosto

Assessoria

 
Foto: Ilustrativa

O aumento das está previsto anualmente na Lei Estadual 9.197/2009

COLEGAS DE CELA

O ex-secretário de Educação de Mato 
Grosso, Permínio Pinto Filho, preso na 
segunda fase da "Operação Rêmora - 
Locus Delicti", foi encaminhado no final 
da tarde de quarta-feira ao Centro de 
Custódia de Cuiabá e para a surpresa está 
dividindo cela com o ex governador 
Silval Barbosa preso na "Operação 
Sodoma".

DIREÇÃO DEFENSIVA

Está acontecendo no município de 
Campos de Júlio o curso de Direção 
Defensiva, ministrado por analistas da 
Escola Pública de Trânsito (EPT), do 
Departamento Estadual de Trânsito 
(Detran)  com carga horária de 16 
horas/aula. Estão participando 22 
motoristas do transporte escolar do 
município. O curso tem como objetivo  
proporcionar aos condutores uma 
reflexão sobre a importância da prática 
da direção defensiva, visando o 
desenvolvimento de atitudes seguras no 
trânsito.

MEGA SENA

O concurso da Mega Sena realizado na 
quarta-feira (20) não teve ganhador, o 
prêmio previsto era de $ 2,5 milhões.  De 
acordo com a estimativa da Caixa 
Econômica para sábado o prêmio a ser 
pago será de R$ 18 milhões para o 
sortudo que acertar as seis dezenas. 
Trinta apostas acertaram a quina e 2933 
fizeram a quadra.

MOTOCICLISTA VIVO

Detran MT implementa projeto 
Motociclista Vivo com parceiros, o 
objetivo é de chamar a atenção dos 
condutores para a importância de aplicar 
as medidas de segurança no trânsito e a 
direção defensiva. A ação será realizada 
em alusão ao Dia do Motociclista. O 
Projeto Motociclista Vivo está previsto 
para acontecer no dia 30 de Julho, no 
Ginásio de Verdinho, das 09h às 16h, e 
contará com o apoio e a participação de 
instituições parceiras públicas e 
privadas. Seria muito bom essa ação em 
Cáceres. Fica a dica.

Leia e assine o
Jornal Correio 

Cacerense
3223-1420
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Sem adentrarmos nos vitimismos, 
paternalismos ou condescendências, diante 
do contexto sociotrabalhista que nos 
encontramos, muito provavelmente, nunca 
o ditado: a corda arrebenta sempre do lado 
mais fraco ficou tão fácil de ser 
compreendido. Lamentavelmente, é 
possível ver, o que antes apenas 
avistávamos no limiar da alvorada, o 
reforço das afrontas à legislação de 
proteção ao trabalho no Brasil.
 Em tom nada otimista, ainda que 
histórias das mais maravilhosas e 
quixotescas estejam sendo contadas, ou 
que responsáveis ou bodes expiatórios 
estejam sendo tirados da cartola no intuito 
de nos ludibriar ou nos tirar o foco sobre o 
que está a se passar, parece-me que está 
chegando a hora do apocalíptico acerto de 
contas, da cobrança dos anéis que se foram 
quando das conquistas históricas na 
ampliação dos conteúdos dos direitos. 
 Está chegando a hora, conforme o 
discurso oficial proferido quase que em 
coro pelos líderes das mais diversas esferas 
de poder, de flexibilizarmos os já capengas 
patamares civilizatórios alcançados, 
porque, afinal de contas, segundo reza a 
lenda, em tempos de crise, todos, precisam 
contribuir de alguma forma ou até mesmo 
fazer alguns sacrifícios. É preciso cortar na 
própria carne, como querem nos fazer 
acreditar.
 O curioso dessa situação toda é que 
ainda que mentira tenha perna curta, desta 
vez a verdade, mesmo que venha à tona, 
não nos salvará. Sinceramente, talvez o 
mais aconselhável a se fazer, pelo menos 
como uma tentativa, seja começarmos a 
cavar as trincheiras ou corrermos, como 
costumam espalhar por aí, para as colinas. 
O retrocesso não está mais à espreita, assim 
de bobeira, sondando-nos pela fechadura 
da porta, está bem próximo de nós, debaixo 
de nossas narinas.
 Flexibilizar é verbo que nos indica 
ações como dobrar, moldar, submeter, 
negociar, tornar maleável, possibilidades 
que examinadas sob um viés trabalhista é 
de dar arrepios, tirar o sono. Mas qual é o 
prob lema com a  f lex ib i l i zação?  
Perguntarão alguns. Em períodos de 
instabilidades, é o que temos para o jantar, 
afirmarão outros.
 Para muitos, numa mitificada e 
equivocada leitura, os gastos com os 
trabalhadores, e esse é o termo utilizado e 
propagado - gastos, são muito elevados, o 
que, como pedra no sapato, acaba por 
c o m p r o m e t e r  o  h a r m ô n i c o  
desenvolvimento empresarial.
 Seguindo essa tendência, o 
problema seria superado a partir de uma 
simples subtração matemática, parecida 
com aquelas que com gosto ou desgosto 
resolvíamos nos idos do primário: ao 
reduzirmos os custos com as mais diversas 
categorias profissionais, a economia 
nacional, automaticamente, para a alegria 
de um ente quase sobrenatural, que tudo vê, 
sabe e protege, chamado mercado, entraria 
nos eixos.
 Finalmente então, de acordo com 
os entusiastas de medidas dessa natureza, o 
progresso voltaria a bater em nossas portas 

e a felicidade, consequentemente, voltaria a 
ser sentida nos quatro cantos de nosso país. 
De fato, não sei dizer bem ao certo por qual 
razão, se por inocência ou maledicência, se 
por egoísmo ou ingenuidade, mas ao 
examinar uma orientação como essa, hei de 
concordar que o pior cego é aquele que não 
quer ver.
 Obviamente que essa mentalidade 
ou fórmula mágica para o sucesso não 
guarda qualquer correspondência com a 
realidade, seus efeitos são perversos, pois, 
em resumo, lançam a fatura dos déficits, 
prejuízos, recessões e riscos aos 
trabalhadores, ou supostamente a dividem, 
e m  p a r c e l a s  e x t r e m a m e n t e  
desproporcionais, enquanto persistem 
imóveis os mais variados privilégios de 
outros atores e setores da sociedade.
 Como já defendemos em outra 
oportunidade, e aqui reiteramos, progresso 
sem justiça social é conversa pra boi 
dormir.
 A flexibilização dos direitos 
trabalhistas faz com que as noções e normas 
constitucionais que temos, mesmo que por 
vezes imprecisas ou não vividas 
generosamente, como por exemplo, de 
vedação ao retrocesso, de progressão 
social, dos valores sociais do trabalho e da 
livre iniciativa, do trabalho como pilar da 
ordem econômica, transformem-se em 
categorias jurídicas porosas, vazadas, que 
não incham, que não podem ser 
preenchidas em sua totalidade, muito pelo 
contrário, só vão se esvaziando, 
amiudando, apequenando, a depender do 
quadro político, econômico e financeiro em 
que estivermos. A irracionalidade desse 
método beira à insanidade, sobretudo 
quando pensamos nos resultados 
ocasionados em seus destinatários: mais 
precarizações, distanciamentos e pobrezas.
 Não apenas para sacudir a poeira, 
mas igualmente a fim de marcar posição, 
manifesto-me veementemente, sem arredar 
os pés, no sentido de que os direitos sociais 
não são negociáveis, comercializáveis ou 
estão à mercê das benevolências ou 
malevolências destes ou daqueles 
governantes e/ou parlamentares; não se 
tratam de gastos, e, tampouco, decorrem da 
previsão paternal ou maternal de um ícone 
ou ídolo.
 Ao revés, são nuances da dignidade 
humana, que como outras, devem ser 
experimentadas, em mesmo nível, 
proporção e grau de paridade de 
participação por quem quer que seja.
 Não é de hoje que tentam, à luz de 
uma sedutora retórica da austeridade, 
desmontar o Estado, demonizar o que é 
público, exaltar como o melhor dos mundos 
a dinâmica da iniciativa privada e, 
consequentemente, dentre tantos ataques 
possíveis e impossíveis, descaracterizar a 
legitimidade do repertório de normas 
trabalhistas. Não nos deixemos enganar, 
trabalho sem direitos não dignifica 
ninguém.

José Ricardo Menacho, Professor do 
Curso de Direito (UNEMAT/Cáceres),
Autor do Livro “O Plural do diverso”, Ed. 
Novo Século.
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 O tempo vai passando, mas alguns 
eleitores “inocentes” ou mal avisados 
continuam caindo no conto do vigário dos 
políticos profissionais e até, em alguns 
casos, pactuando com eles acordos 
inescrupulosos ao ponto de venderem a 
alma das cidades por conta de favores 
pessoais.
 A corrupção moral em uma eleição 
pode pôr em xeque o trabalho sério de 
gestores comprometidos com o futuro dos 
cidadãos, pois, quando os lobos famintos 
por recursos públicos saem às ruas, 
durante as campanhas, para angariar 
votos, surge a figura vil dos captadores da 
cidadania alheia.
 Neste momento, forma-se uma 
pirâmide do mercado negro, onde o 
dinheiro público desviado é derramado de 
todas as formas para comprar o 
pensamento, o caráter, a opinião e o futuro 
das pessoas. Essa ciranda da corrupção 
tende a gerar prejuízos para todos os lados. 
Para cidade, que será dilapidada como se 
fosse ocupada por inimigos durante uma 
batalha.
 Para o poder público, que terá que 
lidar com essas figurinhas carimbadas já 
conhecidas na politicagem e, bem como 
para o próprio cidadão, que vai ter que 
tolerar e engolir mais quatro anos de 
desmandos e mentiras.
 Com o intuito de evitar que o pacto 
social seja eivado de ilegalidade, 
pessoalidade e imoralidade pública, é 
importante que os eleitores, ao menos, 
pudessem pesquisar um pouco do passado 
dos candidatos.
 Eleger bandidos truculentos, 
autoritários e com o passado já marcado 
por corrupção é algo que não será 
favorável para o desenvolvimento político 
das cidades; parece até uma idiotice falar 
algo tão óbvio, porém, infelizmente isso 
acontece.
Pois, sabe se lá como, mas tem candidato 
que já fez de tudo na vida política, até 
ceifar  vidas de inocentes, contudo, ainda 
continua sendo tratado pela Justiça como 
ficha limpa e o que é pior: elegível para 
disputar uma eleição.
 Separar o joio do trigo durante as 
eleições e depositar nas urnas a opção 
certa, que vai alterar o destino das 
comunidades, é imprescindível para 
celebramos o sucesso da democracia. 
Vender o voto para facções criminosas da 
política é o mesmo que sacrificar, por 
antecipação, a qualidade de vida de seus 
entes queridos, dos vizinhos e até mesmo 
dos seus descendentes. Ou seja, o 
indivíduo estará contribuindo de todas as 
maneiras para o caos social.    
 A prostituição eleitoral – do toma 
lá, dá cá e do clientelismo – transforma a 
cidade em um verdadeiro prostíbulo, pois, 
quem estará no comando é um indivíduo 
sem legitimidade que tem em mente um 
plano sórdido para recuperar o dinheiro 
“perdido” durante a campanha.
 Portanto, faça a escolha certa, 
deixe os bons exemplos dignificantes que 
a História do Mundo nos trouxe – dos 
espíritos democráticos e republicanos – 
inspirar-lhe no dia das eleições.
 E, desta forma, com consciência e 
paz de espírito, voltar naquele que terá um 
cheque em branco e assinado por você para 
gerir, representar, direcionar e reivindicar 
o futuro que todos nós sonhamos:
 Que é uma vida mais digna e justa 
para as famílias brasileiras.
 Marcelo Ferraz é jornalista. 

Trabalho sem direitos não dignifica ninguémPensar para votar
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 O período de estiagem 
já vem castigando o rio 
Paraguai. Nesta quinta-feira 
(21), o rio atingiu a marca de  
1,06 cm de profundidade,  
ainda não é o pior índice, pois 
o rio já chegou a marca de 85 
cm, segundo apontou a 
Agência Fluvial de ,  Cáceres
responsável pelas medições 
do nível do rio. 

 Um termo de cooperação assinado entre as secretarias de 
Segurança Pública (Sesp) e de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) irá 
ampliar a rede de monitoramento dos cerca de 2,4 mil recuperandos do 
Sistema Prisional de Mato Grosso que estão em liberdade com uso de 
tornozeleiras eletrônicas. Página 06

 As tabelas com valores de limites de gastos das campanhas e de 
contratação de pessoal foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico 
do Tribunal superior Eleitoral, de acordo com o previsto na Resolução do 
TSE nº 23.463/2015.  Página 03

GASTOS DE CAMPANHA

Candidato a prefeito em Cáceres pode 
gastar R$ 625 mil e vereador R$ 74  mil

Foto: JCC

Limite de gastos foi divulgado pelo TSE

AUMENTO

Tarifas para primeira habilitação serão
reajustadas a partir de 1º de Agosto

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) informa que a partir do dia 1º de agosto de 2016 haverá aumento nas tarifas de 
avaliações de aptidão física e mental dos candidatos da primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Página 04

Foto: Divulgação

Detran-MT  anuncia reajuste nas tarifas 

SEM CHUVA

Nível do Rio Paraguai apresenta marca de 1,06m, serviço 
de dragagem já está sendo executado em  vários pontos

Foto: JCC

Segundo a medição em dois dias o Rio Paraguai baixou 3 cm

Página 03

REPASSE SAÚDE

Deputado Dr. Leonardo articula e repasses à saúde serão regularizados
 O deputado estadual, Dr. Leonardo (PSD) tem 
trabalhado muito para melhoria da saúde pública de 
Cáceres. Em constantes reuniões na Secretaria de Estado 
de Saúde (SES) conseguiu regularizar os pagamentos 
atrasados aos hospitais do município. Página 05

Foto: Assessoria

Deputado Dr. Leonardo reuniu com secretário da saúde
Página 08

TORNOZELEIRA

Integração vai garantir maior eficiência na
fiscalização de monitoramento eletrônico

Foto: Assessoria

O reforço na estrutura do sistema foi definido em conjunto por representantes 
da Sesp, Sejudh, MPE e Poder Judiciário 

Página 05
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Jadson (5/10), Pedro Paulo e Alex 
(6/10), Zé Neto e Cristiano (7/10), 
Maiara e Maraisa (8/10) e o Trio 
Parada Dura (9/10).
 Este último será gratuito 
graças a uma emenda do deputado 
doutor Leonardo (PSD). Os 
Camarotes para dez pessoas têm 
três preços diferenciados conforme 
s u a s  l o c a l i z a ç õ e s .
 O setor 1 custa R$ 3.500, o 
setor 2, R$ 3.200 e o setor 3, R$ 
3.000. Eles estão vendidos 
exclusivamente por Ordilete 
Correia pelo telefone (65) 
99965.5796.

 Pedro Correia Produções Aabriu esta semana a venda 
do  segundo  lo t e  de  

passaportes para 51ª Expo Cáceres 
que acontecerá de 5 a 9 de outubro.
 O lote limitado agora custa 
R$ 70. Os postos de vendas são: 
Real Festas e lojas Garbbo's.
 Este ano quem adquirir o 
passaporte/cartela para os cinco 
dias do evento, vai concorrer ao 
sorteio de uma moto e R$ 15 mil 
em dinheiro.
 A Pedro Correa Produções 
também já  es tá  vendendo  
Camarotes para os shows de Jad e 

bruto declarado à Receita Federal 
referente ao ano anterior a eleição. 
Contratação de pessoal - A 
Reforma Eleitoral 2015 também 
estipulou limites quantitativos para 
a contratação direta ou terceirizada 
de pessoal para prestação de 
serviços referentes a atividades de 
militância e mobilização de rua nas 
c a m p a n h a s  e l e i t o r a i s ,  e m  
consonância com o art. 36 da 
Resolução TSE nº 23.463/1995.
 Segundo a Lei das Eleições 
(Lei n° 9.504/1997), em seu art. 
100-A, parágrafo 6º, para fins de 
v e r i f i c a ç ã o  d o s  l i m i t e s  
quantitativos de contratação de 
pessoal não são incluídos: a 
militância não remunerada; 
pessoal contratado para apoio 
administrativo e operacional; 
fiscais e delegados credenciados 
para trabalhar nas eleições; e 
advogados dos candidatos ou dos 
partidos e das coligações.

s  v a l o r e s  f o r a m  Oatualizados pelo TSE de 
acordo com a variação do 

Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC) da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), de acordo com 
o parágrafo 2º, art. 2º, da Resolução 
TSE nº 23.459/2015.
 O índice de atualização dos 
limites máximos de gastos foi de 
3 3 , 7 6 1 2 3 6 7 6 8 8 6 5 7 % ,  q u e  
corresponde ao INPC acumulado 
de outubro de 2012 a junho de 
2016. Para os municípios de até 10 
mil eleitores e com valores fixos de 
gastos de R$ 100 mil para prefeito e 
R$ 10 mil para vereador, o índice 
de atualização aplicado foi de 
8 , 0 3 9 0 5 7 5 3 0 9 7 0 6 3 % ,  q u e  
corresponde ao INPC acumulado 
de outubro de 2015 a junho de 

2016, visto que esses valores fixos 
foram criados com a promulgação 
da Lei nº 13.165/2015 (Reforma 
Eleitoral 2015).
 Em Cáceres ,  61 .253 
eleitores estão aptos a votarem nas 
eleições municipais e de acordo 
com a tabela de limites de gastos de 
campanha, o candidato ao cargo de 
prefeito poderá gastar até R$ 
625.898,09 mil, já para vereador a 
campanha está orçada em R$ 
74.543,06 mil. 
 Estima-se que os gastos 
nas campanhas eleitorais desse ano 
sejam inferiores ao comparada a 
última eleição, o fato se dá pela 
reforma eleitoral de 2015, que 
proibiu o financiamento privado de 
campanha, sendo permitida 
somente doação de pessoas físicas 
limitado a 10% do seu rendimento 

 onsiderado o maior rio da CBacia Hidrográfica do 
Paraguai, o rio já vem 

apresentando problemas  de 
navegabilidade para grandes 
embarcações .  Ouvido pela  
reportagem do Jornal Correio 
Cacerense, o capitão da Marinha, 
Ronaldo Lima, informou que é  
preciso ter cautela, pois as 
embarcações maiores correm o 
risco de encalhar em alguns pontos, 
mas a medida do rio ainda está em 
nível  recomendado para a  
navegação. O  Ministério dos 
Transpor tes  aponta  que  a  
profundidade recomendável para a 
navegação no rio Paraguai varia de 
0,90 a 1,22 metro durante todo o 
ano.
 De acordo com Ronaldo, a 
partir desta época a tendência é que 
o nível se mantenha estável, mas 
ainda não tem sido observado a 
estabilidade, uma vez que de terça-
feira para ontem ele baixou 3 
centímetros.  Ele ainda informou 
que para contornar a situação, 
empresas de dragagem foram 

compreendido entre Cáceres e 
Fazenda Santo Antônio das 
Lendas .  A empresa  JEED 
Engenharia, empresa terceirizada 
da AHIPAR,  vem realizando os 
serviços de Dragagem desde o dia 
10 de junho e a previsão que o 

contratadas para retirar os 
sedimentos do fundo do rio e, 
assim, aumentar a calha para 
melhorar a navegabilidade. 
 A dragagem está sendo 
executada próximo ao hotel 
Baiazinha e em todo trecho 

Rio Paraguai, a fim de definir o 
canal de navegação e subsidiar os 
serviços de dragagem, no trecho 
compreendido entre os municípios 
de Corumbá/MS e Cáceres/MT. 
 De acordo com o biólogo 
que acompanha os serviços da 
empresa JEED, a  dragagem é 
importante não só para  aprofundar 
o canal do Rio para no mínimo 
1.20,  mas também para a 
reprodução dos peixes  que em 
época de piracema  se locomovem 
para a desova, e a obstrução do 
canal facilita a locomoção das 
espécies, finalizou Ronaldo.

serviço se estenda até dia 10 de 
agosto. Ronaldo ressalta que esta 
atividade é executada anualmente, 
nos quatro meses de menor 
profundidade do rio. Atualmente 
estão identificados em torno de 31 
pontos críticos de navegação entre 
Cáceres e Corumbá que necessitam 
ser dragados. 
 Ainda está sendo realizado 
pela empresa Caruso Jr. Estudos 
Ambientais e Engenharia Ltda, o 
l evan tamento  h id rográ f i co  
Categoria “B”, consistindo em  
e s t abe lec imen to  do  pe r f i l  
batimétrico em vários pontos do 

Nível do Rio Paraguai apresenta marca de 1,06m, serviço 
de dragagem já está sendo executado em  vários pontos

SEM CHUVA

A dragagem está sendo executada próximo ao hotel Baiazinha e em todo 
trecho compreendido entre Cáceres e Fazenda Santo Antônio das Lendas

Da Reportagem 
Foto: JCC

Capitão Ronaldo recomenda cautela durante a navegação pelo rio

2º LOTE

Pedro Correia abre venda do segundo lote
de passaportes para 51ª Expo Cáceres

Assessoria

GASTOS CAMPANHA

Candidato a prefeito em Cáceres pode 
gastar R$ 625 mil e vereador R$ 74  mil
Da Redação

Tabelas foram publicadas no Diário de Justiça Eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral

Foto: Divulgação
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