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SAÚDE PÚBLICA
Dos três, dois se formaram na Bolívia e estão trabalhando em Rondonópolis e Cáceres, como plantonista do P.A e uma medica atenderá no Caramujo

Cáceres supre vagas de médicos
cubanos já na próxima semana
Foto: Assessoria

A Prefeitura de Cáceres já colocou à disposição da população dois
novos médicos que irão atender nos postos de saúde, em substituição aos
cubanos no Programa Mais Médicos. A terceira vaga, dos três que
deixaram os postos, será ocupada a partir do dia 7 de dezembro. Um vai pro
Posto de Saúde do Rodeio e outro para Vila Irene, sendo que uma medica
será destacada para atender no Caramujo. Página 03

FUGA NO BUSÃO

Gefron enquadra dupla que
dispensou carango afanado
Foto: Gefron/MT

Ação foi rápida e novos médicos já começam em dezembro

AFINADINHO

Festival de música volta após
três anos em Quatro Marcos
Foto: Divulgação

O Festival de Música de
São José dos Quatro Marcos volta
a ser realizado no município, após
um intervalo de três anos. O
evento também enfrentou
turbulências da crise financeira e
política, mas neste ano de 2018
terá sua 12ª edição realizada no
mês de dezembro. As inscrições
podem ser feitas até o dia 11 de
dezembro e as interpretações,
MPB, Pop Rock, Gospel e
Sertanejo, nacionais, com versão
em português.

Meliantes estariam a serviço de algum receptador de veículos

Policiais do Gefron prenderam dois larápios que haviam
dispensado um Peugeot modelo Passion, de cor prata, noperímetro urbano
de São José dos Quatro Marcos, quando a dupla se evadia para Pontes e
Lacerda, num ônibus da Jaó. Com certeza, um terceiro comparsa iria pegar
o carro, mas apesar de confessaram o crime, eles não deram maiores
detalhes e foram encanados e levados pro xilindró. Página 04

DATA COMEMORATIVA

Onça do pantanal celebrada
em conferência internacional

Foto: Wilson Kishi

Página 04
Festival foi base e berço das famosas irmãs Maiara e Maraísa

AGROSSILVIPASTORIL

Empaer promove dia de campo
na próxima 4ª feira em Cáceres
Foto: Bruno Lemos

Parceria entre Embrapa
Agrossilvipastoril, Empaer, Senar-MT e Rede
ILPF, promove no dia 6 de dezembro
próximo, no campo experimental da Empaer,
em Cáceres , o 4º Dia de campo da integração
lavoura-pecuária-floresta no bioma Pantanal
mato-grossense, com demonstrações
tecnológicas destinadas à agricultura familiar
na região. Esta é a quarta edição do dia de
campo sobre ILPF no Pantanal, mas a primeira
da Empaer.
Página 03

Dona Pintada atraiu atenções em seu passeio central em Cáceres

Conferência sobre Diversidade Biológica que está sendo realizada
no Egito, por iniciativa do governo brasileiro, criou e oficializou esta
semana, criou o dia 29 de novembro, consagrado como data nacional da
Onça-pintada (Panthera onça) símbolo do Pantanal mato-grossense e da
conservação da biodiversidade. Dona Onça meses atras, foi ícone de
contemplação na Baia de Malheiros em Cáceres, até voltar ao seu habitat.
Página 05

Programação terá quatro estações de campo divididas em grupos
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Im-Posto à Prova
Você foi ao Juba, ao Miura, só pra
exemplificar, fez uma comprinha
indispensável, aquela que não pode
esperar, tipo, café, açúcar, margarina, pão,
papel higiênico, sabão em pó e outras
quinquilharias indispensáveis no
cotidiano dos trabalhadores e donas de
casa humildes e no rodapé do ticket, lá
está o quanto se foi lesado em impostos
pelo governo.
Cerca de 30% do valor da compra,
é imposto, aliás, vocábulo sugestivo, pra
desbancar aquele palavrão contribuição,
pois é retido na fonte e contribuição se
entende por uma doação voluntária. No
reino tupiniquim, é assim, ladrão é Vossa
Excelência, treinador de futebol é
professor, classe media metida a rico é
doutor e os cambaus.
Pelo que se deduz racionalmente,
os impostos são criados para gerar
receitas fiscais, destinadas a serem
utilizadas pelos Estados na satisfação das
necessidades coletivas dos seus cidadãos.
Já dizia Bento XVI na Encíclica Caritas in
Veritate, n.º 60: in-verbis_” há que
organizar uma subsidiariedade fiscal que
permita aos cidadãos decidirem a
destinação de quotas dos impostos,
versados ao Estado, servindo de incentivo
a formas de solidariedade social a partir
das bases, com óbvios benefícios para o
desenvolvimento.”
Veja o leitor que até as 15 horas de
ontem, a gente já tinha sido sangrado em
impostos no patropi, em R$ 21 trilhões,
R$52 bilhões, R$51 milhões e algumas
centenas de milhares de reais, conforme
registro do impostrômetro, acessível à
todos na internet, real termômetro da mão
grande do governo no ganho e gasto de
quem trabalha neste país.
Com esta montanha crescente a
cada segundo de bereré, o sacador,
governo deveria em contrapartida,
prestar serviços como saúde, educação e
segurança, dentre outros ao povo, mas o

FISIOTERAPEUTAS
A Comarca de Pontes e Lacerda está com
processo seletivo aberto para o
credenciamento de fisioterapeutas. As
inscrições já estão abertas desde ontem, e
se encerram no dia 7 de dezembro e para se
inscrever, o candidato deve comparecer à
Central de Administração do Fórum da
comarca no horário do expediente forense.
São necessários os seguintes requisitos
para concorrer à seleção: ter mais de 21
anos, não possuir antecedentes criminais e
ser bacharel em Fisioterapia com registro
no Conselho Regional de Fisioterapia.
NO DOS OUTROS...
O conselheiro interino do TCE-MT Moisés
Maciel foi vaiado e muito criticado, com
razão, pelos servidores públicos do Poder
Executivo durante sessão que julgou o
pagamento da Revisão Geral Anual
(RGA). O descontentamento com o
membro da corte aconteceu por ele
indiretamente sugerir que os funcionários
públicos do Estado sigam o exemplo dos
servidores do Rio de Janeiro, que ficaram
mais de três meses sem receber e ainda
continuaram trabalhando, segundo ele por
causa da dignidade. Já que ele tem tão boas
sugestões, deveria puxar a fila e trabalhar
também sem receber o bereré.
QUE TAL O MEC?
A Ordem dos Advogados do Brasil –
Seccional Mato Grosso -- refutou as
declarações do senador José Medeiros que
defendeu o fim do Exame de Ordem sob o
argumento de se tratar de censura à
atividade profissional. Em julgamento de
repercussão geral, o STF reconheceu de
forma unânime a constitucionalidade do
Exame. Na realidade, Medeiros só se
manifestou para agradar seu chefinho
presidente, e fechamos com a OAB, apenas
entendemos que o exame deveria ser feito
pelo MEC, para evitar o corporativismo.
CHATÔS, FORA!
Até que enfim, acabou o pagamento do
auxílio-moradia para magistrados e
membros do Ministério Público de todo o
Brasil, uma redução de aproximadamente
R$ 28,55 milhões nas despesas anuais do
Tribunal de Justiça e do MPE em Mato
Grosso, dinheiro nosso via impostos para
bancar luxuosas residencias de nossos
empregados no judiciário e MP. As
liminares que garantiam o pagamento do
benefício foram cassadas na última
segunda-feira (26) pelo ministro Luiz Fux,
do Supremo Tribunal Federal. Aqui, o papo
é reto, assim como defendemos a reposição
salarial dos togados, rufamos também, as
benesses perdulárias bancadas pelo povão.
NA CULATRA
A Operação contra a pedofilia Luz da
Infância III, prendeu em flagrante no dia 22
último, um engenheiro da câmara
municipal de Jardim (MS) identificado
apenas como Rodrigo, encontrado pelos
policiais em um bairro da cidade de Campo
Grande, baixando imagens pornográficas
de crianças e adolescentes. Ele era
conhecido em sua cidade pela ferrenha
militância contra a sexualização de
crianças e adolescentes. Em sua página no
Facebook é possível encontrar inúmeras
publicações e bravatas contra estupradores
e pedófilos. Rodrigo ainda era uma ativo
militante contra a suposta “cartilha gay” e
“denunciava” constantemente a
banalização da pedofilia que seria imposta
por militantes de esquerda.

retorno social nunca acontece,
uma ladainha que com certeza o leitor
anda cansado de ler na mídia séria, mas
que volta a tona com o publicado esta
semana no conceituado Valor Econômico.
Com base confiável do
Levantamento do Observatório de
Política Fiscal do Instituto Brasileiro de
Economia da Fundação Getúlio Vargas
(Ibre/FGV), o país das falácias de
economeses, patina como segundo menor
entre 42 países em investimentos
públicos. Um dos principais pilares do
crescimento econômico foi de apenas
1,92% do PIB em média, entre os anos de
2000 e 2017.
A partir de uma base de dados da
compilada pela Organização para a
Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), referindo-se a
gastos da União e de governos regionais,
como Estados e municípios – (despesas de
empresas estatais não incluídas), o
levantamento mostrou que na média de 42
países, o número ficou em 3,51% do PIB,

atingindo 3,9% do PIB na Rússia,
3,38% do PIB na Turquia e 2,95% do PIB
na África do Sul. Em 2017, as três esferas
de governo investiram o equivalente a
1,16% do PIB, o menor nível da série
iniciada em 1947, segundo dados da
Instituição Fiscal Independente (IFI).
Enquanto isso, no mundo, a média
do investimento público nos 42 países da
amostra compilada pela OCDE ficou em
3,27% do PIB, mais de 2 pontos
percentuais acima do gasto pelo Brasil.
Após 2014, porém, o investimento
público por aqui recuou com força, devido
à crise fiscal da União e também de
Estados e municípios. Com isso, a
distância entre esses dados para o Brasil e
para outras economias aumentou. Em
2017, as três esferas de governo
investiram o equivalente a 1,16% do PIB,
o menor nível da série iniciada em 1947.
Concluindo, produzimos o PIB
(Produto Interno Bruto), pagamos por
isso e pouco ou quase nada temos de
retorno, basta precisar do SUS.

Perigo no ambiente de negócios
Desde que terminou a eleição de
2018, declarações do senador eleito Jaime
Campos trouxeram pra discussão a ideia
de se taxar o agronegócio estadual pra
sanar os problemas de caixa do governo.
O que pareceu no primeiro instante só
uma revanche eleitoral, ganhou as
discussões.
A Assembléia Legislativa e a
burocracia estadual entraram na conversa.
De sua vez, o agronegócio se revela
despreparado pra discutir os seus
interesses. Gradualmente cria-se na
sociedade um preconceito burro contra
quem produz em Mato Grosso.
Aqui entra a conversa deste artigo.
Desde o segundo governo Dante de
Oliveira, de 1999-2003, Mato Grosso
ganhou fama de ter um bom ambiente pros
negócios. E eles de fato aconteceram e se
multiplicaram nas duas gestões Blairo
Maggi (2003-2010).
Já na gestão Silval Barbosa a
burocracia da Secretaria de Fazenda
ganhou vida própria e decidiu confrontar
os possíveis investimentos. Grandes

investidores deixaram Mato
Grosso ou preferiram apostar em Goiás e
Mato Grosso do Sul. Quase expulsos.
Fraco politicamente, o governo Silval não
enfrentou a burocracia fazendária.
Conclusão: Mato Grosso ganhou
má fama como estado arriscado pra
investimentos. Na gestão Pedro Taques,
as mexidas nos contratos vigentes de
incentivos fiscais criaram muita confusão
no meio empresarial do Estado e
ganharam mundo afora. Hoje a imagem
de Mato Grosso é péssima junto aos
investidores de fora do Estado.
Agora vem essa conversa de taxar
o agronegócio com um possível Fethab 3.
Ou algo parecido. Junto com a taxação
vem o preconceito. O assunto está nas
páginas da mídia nacional. Resultado
imediato: arrasa com o ambiente de
negócios em Mato Grosso. A impressão lá
fora é a de que aqui não há segurança
jurídica pros negócios.
O assunto estará nas pautas da
Assembléia Legislativa, uma instituição
há muito tempo incapaz de manter

EXPEDIENTE

discussões em nível mínimo de
racionalidade.
Aqui faço justiça. Sem
compreender o tema na sua devida
profundidade e consequências, a
tendência da maioria dos deputados
estaduais é pela aprovação de todas as
taxações que o Executivo enviar sobre o
agronegócio. Na época o deputado José
Riva na presidência se contrataria
consultorias de qualidade pra diagnosticar
causas e efeitos antes de se votar um tema
delicado e complexo assim.
Certamente as consequências de
taxações de novos impostos da forma
como se pretende não resolverá os
problemas de caixa do governo, mas fará
um enorme estrago no ambiente de
negócios e na pouca boa fama de Mato
Grosso junto ao mundo econômico
nacional e internacional. Maturidade seria
uma boa conselheira nesse momento,
especialmente aos deputados estaduais.
***___Onofre Ribeiro é Jornalista,
professor, literato e pós em Didática
Geral
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SUPRINDO VAGAS

Para secretário Mendes, a rapidez com que os médicos foram destacados pelo
Ministério da Saúde se deve ao empenho da Administração municipal de Cáceres

Novos médicos já substituem
cubanos na saúde em Cáceres
Assessoria
Foto: Assessoria

A

Prefeitura de Cáceres já
colocou à disposição da
população dois novos
médicos que irão atender nos postos
de saúde, em substituição aos
cubanos no Programa Mais
Médicos. A terceira vaga, dos três
que deixaram os postos, será
ocupada a partir do dia 7 de
dezembro.
Os dois profissionais que já
estão trabalhando são médicos
cacerenses, que se formaram na
Bolívia e estavam trabalhando em
outros municípios, um em
Rondonópolis e o outro em Cáceres,
como plantonista do Pronto
Atendimento do município. Eles são
os médicos Fábio Ourives e Alyson
Yung, e vão trabalhar nos postos de
Saúde do bairro Rodeio e Vila Irene,
respectivamente. Para o Distrito de
Caramujo será a médica Lucimar
Aparecida de Camargo, atualmente
atendendo na cidade de Lucas do Rio
Verde.
O secretário de Saúde,

nomeações. “Acredito que
Cáceres seja um dos primeiros
municípios que consegue a
substituição dos cubanos com
rapidez, para que a população tenha
o atendimento normalizado”, frisou
o secretário.
Tonny lembra que as
nomeações são de responsabilidade
do Ministério da Saúde, a partir das
inscrições dos candidatos, sem
interferência do município. Assim
que soube das nomeações, o prefeito
Francis Maris Cruz disse que todos

SANTA CRUZ

Traficantes e usuários são
flagrados em boca de fumo
PJC c/ Redação

Médicos atenderão no Rodeio, Vila irene e distrito do Caramujo

Tonny Mendes, salientou
que a rapidez com que os médicos
foram destacados pelo Ministério da
Saúde se deve ao empenho da
Administração municipal, através da

equipe técnica de sua
Secretaria, em monitorar o sistema
do Mais Médico, apresentando toda
a documentação dos profissionais
para agilizar as contratações e

DIA DE CAMPO

Agricultura familiar será
foco na Empaer de Cáceres
Assessoria c/ Redação

P

arceria entre Embrapa
Agrossilvipastoril, Empaer,
Senar-MT e Rede ILPF,
promove no doa 6 de dezembro
próximo, no campo experimental da
Empaer, em Cáceres , o 4º Dia de
campo da integração lavourapecuária-floresta no bioma Pantanal
mato-grossense, com
demonstrações tecnológicas
destinadas à agricultura familiar na
região. As inscrições são gratuitas e
poderão ser feitas no dia e local do
evento, a partir das 8h00,
ressaltando-se que o dia de campo
será aberto para qualquer
interessado,embora direcionado a
produtores rurais, profissionais de
assistência técnica e extensão rural e
estudantes. A abertura do dia de
campo está prevista para às 8h30 e a
programação terá quatro estações de
campo, nas quais os participantes,
divididos em grupos, acompanharão
palestras e demonstrações práticas.
Entre os temas abordados
estão sistemas ILPF focados na

Saúde prosseguisse fazendo
o melhor para a população antes que
os cubanos fossem substituídos em
seus postos.
"Nesses dias que se
passaram desde a saída dos três
médicos cubanos, os atendimentos
dos postos em que trabalhavam
foram realizados por outros médicos
da rede municipal de Saúde, para
que não houvesse prejuízos aos
pacientes. Esse é nosso
compromisso e fazemos tudo para
cumprir", destacou Francis.

agricultura familiar para o
Pantanal mato-grossense; novas
forrageiras lançadas pela Embrapa;
estratégias de produção de alimentos
para período seco em sistemas ILPF;
critérios ambientais e econômicos
para escolha do componente arbóreo
em sistemas integrados; corte,
tratamento e precificação de
mourões de eucalipto; e as principais
estratégias de subsistência para
agricultura familiar do Pantanal
mato-grossense.
Esta é a quarta edição do dia
de campo sobre ILPF no Pantanal de
Mato Grosso, mas a primeira na área
da Empaer. Os eventos anteriores
foram realizados no campus do no
Instituto Federal de Mato Grosso
(IFMT) em Cáceres, onde está
instalada uma Unidade de
Referência Tecnológica de ILPF.
Na véspera do dia de campo,
na quarta-feira, 5 de dezembro, será
realizado, no IFMT, campus de
Cáceres, o quinto módulo da
capacitação continuada de técnicos
Foto: Arquivo

da região do Pantanal matogrossense em ILPF. A programação
terá uma parte teórica e outra prática,
culminando no dia de campo. A
carga horária total é de 12 horas e
será emitido certificado de
participação.
Neste encontro serão
abordados o sistema de avaliação e
monitoramento do componente
florestal na ILPF (SIS - ILPF),
desenvolvido pela Embrapa
Florestas, e também resultados do
componente florestal na Unidade de
Referência Tecnológica de ILPF em
Cáceres.
Em uma atividade de campo
será abordado o diagnóstico,
adubação, controle de plantas
daninhas e manejo de pastagem
dentro de sistemas integrados. A
capacitação é destinada a
profissionais de assistência técnica e
extensão rural, produtores rurais e
estudantes de graduação cursando o
último ano. Interessados devem
e n v i a r e - m a i l p a r a
flavio.wruck@embrapa.br.

A

Delegacia Regional de
Cáceres cumpriu na tarde da
última terça-feira (27)
mandado de busca e apreensão
domiciliar, com foco em comércios
de entorpecentes na cidade. O
trabalho, resultou em 2 pessoas
presas, além da condução outras 5
pessoas, e de apreensão de drogas,
simulacros e apetrechos
relacionados ao tráfico.
Os investigadores de
Polícia, encontraram em uma
residência localizada no bairro Santa
Cruz, diversas pessoas que estavam
em roda fazendo uso de substância
análoga a maconha, ao serem
indagados de quem seria o dono da
local, se apresentou o suspeito João
Paulo Maciel Flor, conhecido pela
alcunha de “JP”.
No local foram encontradas
7 porções de substância análoga a
maconha, droga essa que se

encontrava escondida
dentro de um tênis de propriedade do
suspeito, além de um simulacro de
arma de fogo, bicicletas e celulares.
Segundo o delegado, Adriano
Bernardi Cavalheri, as outras
pessoas conduzidas a Delegacia de
Cáceres são na maioria menores de
idade, por estarem em posse de
entorpecentes para consumo
pessoal, e responderão perante o
Juizado Especial Criminal, por uso
de drogas.
“A ação foi considerada um
sucesso, uma vez que desarticulou
mais um ponto de venda de
entorpecentes, assim como levou a
prisão traficantes que atuavam no
município. O sucesso da operação
foi possível graças ao empenho dos
policiais civis que não medem
esforços para combater a
criminalidade em Cáceres”,
destacou.
Foto: PJC

Droga e muamba foram aprendidos no mocó do traficante J.P.

Evento acontecerá no campo experimental da Empaer em Cáceres
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CLAVE DE SOL

Berço musical da famosa dupla Maiara e Maraísa, Quatro Marcos é exemplo de
valorização de novos talentos, apostando em revelações no tradicional festival

Tradicional festival de música
volta a agitar Quatro Marcos
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

O

Festival de Música de
São José dos Quatro
Marcos volta a ser
realizado no município, após um
intervalo de três anos. O evento
também enfrentou turbulências
da crise financeira e política, mas
neste ano de 2018 terá sua 12ª
edição realizada no mês de
dezembro. As inscrições podem
ser feitas até o dia 11 de
dezembro. O regulamento e a
ficha de inscrição estão
disponíveis abaixo destas
informações.
O Festival de Música
2018 terá duração de três dias (27
a 29 de dezembro) e está dividido
em duas categorias, sendo
Infanto-juvenil e Adulto.
Conforme o regulamento, as
interpretações serão todas de
cunho nacional, com versão em
língua portuguesa, nas
modalidades MPB, Pop Rock,
Gospel e Sertanejo.
Categorias: I – Infanto-juvenil
(faixa etária até 16 anos
incompletos);
II – Adulto (a partir dos 16 anos
completos).

Geno.
Os vencedores do Festival
de Música 2018 receberão os
seguintes prêmios: Categoria
Adulto - 1º Lugar: R$ 3.000,00 2º Lugar: R$ 2.000,00 - 3º Lugar:
R$ 1.000,00; Categoria Infanto-

juvenil - 1º Lugar: R$
3.000,00 - 2º Lugar: R$ 2.000,00
e 3º Lugar: R$ 1.000,00. Maiores
informações com Luiz Carlos
Bordin, pelo fone (65) 99609 5880 ou
pelo E-mail:
lcbordin@hotmail.com

PASSION AFANADO

Dupla presa pelo Gefron
voltava de busão pra casa
Gefron/MT c/ Redação
A cidade se envolve durante os três dias do festival de musica

As inscrições serão
realizadas no período de 26 de
novembro a 11 de dezembro de
2018. As inscrições deverão ser
enviadas pelo e-mail:
lcbordin@hotmail.com Pelo
referido e-mail o candidato
deverá enviar a Ficha de Inscrição
preenchida; uma cópia da letra da
música, digitada em fonte Arial,
tamanho 12; e link do youtube da
música cantada pelo candidato.
O candidato poderá

concorrer somente com
música de conhecimento público,
no idioma nacional, nas
modalidades Gospel, MPB, Pop
Rock ou Sertaneja. O Festival de
Musica 2018, terá a seguinte
programação: Na quinta feira,
27/12, eliminatórias: Infantojuvenil e Adulto; Na sexta feira,
28/12, a Grande Final e entrega
das premiações, fechando com
chave de ouro no dia 29/12 com
Show Nacional da dupla Gino e

RESSOCIALIZAÇÃO

Reeducandos expõem trabalhos
no IFMT de Pontes e Lacerda

M

ais um veículo foi
recuperado pelo
Gefron na região de
Cáceres, desta feira, anteontem,
(28) através de uma denúncia
anônima, informando que os
suspeito caranguejeiros, após
dispensar um carro furtado,
estavam no terminal rodoviário
de São José dos Quatro Marcos,
se preparando para voltar para
Pontes e Lacerda.
A equipe havia recebido
informações via base Gefron do
furto de um veículo Peugeot 207
Passion de cor prata, placa NPK0336, por volta de zero hora na
cidade de Quatro Marcos e a dica
anonima de que eles estariam se
evadindo da cidade, deu certo,

pois a guarnição
conseguiu abordar
a dupla
suspeita, já no ônibus da empresa
Eucatur nas margens da BR-174
(próximo à entrada do
Bocaiuval).
Num papo reto com os
dois meliantes, eles acabaram por
confessar que tinham
abandonado o referido veículo à
alguns quilômetros atrás. Diante
dos fatos o veículo e os suspeitos
M.F.S e A.S.A, 24 foram
encaminhados para delegacia de
Porto Esperidião-MT para as
devidas providências.
Agora a policia vai se
comunicar com a vitima do furto
do Passion, para a posterior
devolução do veículo ao mesmo.
Fotos: Gefron/MT

Assessoria c/ Redação

P

rojetos desenvolvidos na
unidade prisional de
Pontes e Lacerda estão
expostos no Workshop de Ensino,
Pesquisa, Extensão e Inovação
(WorkIF) realizado pelo Instituto
Federal de Mato Grosso (IFMT),
no Centro de Eventos do
Pantanal, em Cuiabá.
A mostra começou na
terça-feira (27) e finalizou-se na
quarta feira, 18, com,
boaparticipação e receptividade
por parte da comunidade.
Os visitantes puderam
conferir diversos produtos
fabricados pelos reeducandos,
como jogos de mesa e tábua de
carne confeccionados na

mercenária da unidade;
cestas e brinquedos de pallet de
madeira; conservas e tapetes.
Conforme o diretor da
unidade, Marcelo Wagner de
Oliveira, engajar os reeducandos
nas atividades de ressocialização
é imprescindível para mudança
de vida.
“Ao mostrarmos os
produtos para outras pessoas os
internos ficam felizes por terem
seu trabalho apreciado e isso
pode até incentivá-los”, acredita
Marcelo.
Com objetivo de
promover a ressocialização dos
reeducandos e mante-los
ocupados, a unidade de Pontes e
Foto: Fernanda Nazário

Diversos materiais são produzidos pelos reeducandos de Lacerda

Lacerda tem três postos
de trabalhos intramuros que
envolvem a mão de obra de 10
presos.
Na marcenaria, eles
fabricam e reformam diversos
móveis e no posto de artesanato
são confeccionados materiais
com crochê e objetos decorativos
com pallet.
Já na horta são plantadas
diversas hortaliças, como alface,
pimenta, berinjela, quiabo, jiló,
cebolinha, salsa, rúcula, etc. Parte
da produção colhida na horta é
consumida na unidade e doada
para o lar dos idosos e hospital da
cidade.
Além dos postos de
trabalho, Marcelo informa que a
unidade tem uma parceria com o
IFMT em que um professor
ministra aulas de alfabetização
para um grupo de 12
reeducandos. O WorkIF é um
evento promovido pelo IFMT
desde 2010 que tem contribuído
significativamente para o
desenvolvimento científico e
tecnológico do país, ao atrair
massivamente alunos,
professores, empresários, da
indústria envolvida em pesquisa e
desenvolvimento e o fomento da
mudança cultural, resultando na
a l a v a n c a g e m d o
empreendedorismo, um dos
motores da inovação.
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Suspeitos fugiram após abandonar Peugeot, numa quebrada
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OPERAÇÃO CAPTARE

Dificuldade e complexidade na investigação se deu pelo 'modus operandi' poucos
usuais, como uso de quantidade elevada de mulas no transporte interestadual

Polícia Civil cumpre mandados
de prisão contra capos do tráfico
PJC/MT c/ Redação
Foto: PJC/MT

significativo na criminalidade.
O delegado Marcelo Miranda
Muniz informou que mais uma vez foi
identificada como uma das características
da associação criminosa o "consórcio",
montado com o objetivo de dividir os

custos com a compra da droga e
a logística do transporte.
A operação Captare conta com
apoio de Delegacias da Diretoria de
Atividades Especiais, Diretoria
Metropolitana, e Polícia Civil do Estado

do Mato Grosso do Sul, através
da DNAR de Campo Grande, SIG de
Dourados e Delegacia de Polícia de
Coxim. Ao longo de 4 meses de
investigação foram apreendidos 2,5
toneladas de maconha e seis veículos.

ÍCONE PANTANEIRO

Conferência cria o dia da
nacional da onça pintada

Assessoria c/ Redação

O

Um dos integrantes da orgnização criminosa preso em Cuiabá

P

olícia Judiciária Civil de Mato
Grosso, em investigações
coordenadas pela Delegacia
Especializada de Repressão a
Entorpecentes (DRE), deflagrou na
manhã de ontem, (29), a operação
“Captare”, para desmantelar uma
o rg a n i z a ç ã o c r i m i n o s a q u e f o i
responsável pela movimentação de 2
toneladas de maconha nas rodovias dos
estados do Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul, em 4 meses.
Um efetivo de mais de 150
policiais cumpre 52 ordens judiciais nas
cidades de Cuiabá e Várzea Grande e
Campo Grande, Dourados e Coxim em
MS, num total de 28 mandados de prisão
preventiva, 22 mandados de busca e
apreensão domiciliar e 2 mandados de
apreensão de veículos.
Quatro dos alvos, foram os
mandados cumpridos em unidades
prisionais de Mato Grosso (2 no Centro de
Ressocialização de Cuiabá, 1 na
Penitenciária Central do Estado e 1
mulher na Ana Maria do Coutro May). Em
Mato Grosso do Sul, foram três mandados
de prisão, um em cada cidade, Campo

Grande, Dourado e Coxim.
No trabalho de investigação,
desenvolvido pelos núcleos operacional e
de inteligência da unidade policial, foram
empregadas ações de inteligência e
levantamentos de campo, para identificar,
primordialmente, o envolvimento entre
traficantes e associados para o tráfico,
responsáveis pelo transporte de grandes
quantidades de drogas destinadas ao
abastecimento de traficantes na capital
mato-grossense.
A droga era adquirida no estado
do Mato Grosso do Sul, na forma de
consórcio ( rateada entre os investigados),
tendo a participação de presos
contumazes no tráfico de drogas.
Posteriormente, era transportada para
Cuiabá as grandes quantidades de
maconha, com "batedores" ou escolta.
Conforme o delegado titular da
DRE, Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, a
operação desarticulou uma associação
criminosa para o tráfico, que agia de
forma coordenada e coesa na distribuição
de entorpecentes na região metropolitana,
através de transportes clandestinos de
drogas, imprimindo com isso aumento

ntem, foi celebrado em nível
nacional, o Dia Nacional da Onçapintada (Panthera onca) símbolo
do Pantanal mato-grossense e da
conservação da biodiversidade, que
meses atras foi objeto de contemplação na
Baia de Malheiros em Cáceres, até voltar
ao seu habitat. Este é o primeiro ano de
comemoração da data e a escolha ocorreu
durante a Conferência sobre Diversidade
Biológica (COP14), que está sendo
realizada no Egito, por iniciativa do
governo brasileiro.
Desde a sua implantação em
2013, o Projeto Bichos do Pantanal, que é
patrocinado pela Petrobras por meio do
Programa Petrobras Socioambiental, tem
como um dos focos ampliar o
conhecimento científico e a preservação
de espécies da fauna pantaneira como a
onça-pintada, felino da família Felidae,
que vive às margens do rio Paraguai.
Em alusão à data, ao todo os 18
países em que a espécie Panthera onça
ocorre haverá comemorações com foco na
sua conservação. De acordo com o
governo brasileiro, o objetivo é integrar as
nações que querem preservar a espécie,
por meio de ações de conservação.
No Brasil, a onça-pintada é
listada pelo IBAMA (2003) como
ameaçada de extinção, e globalmente é
classificada como quase ameaçada e nos
rios do Pantanal é onde se encontra a
maior densidade da espécie, mas também

há indícios de perda de habitat e
caça. O pesquisador-chefe do Projeto
Bichos do Pantanal, Douglas Trent, já tem
registro de 78 onças-pintadas na região da
Estação Ecológica Taiamã, ponto de
pesquisa do projeto.
Os dados dessa pesquisa são
fruto de uma parceria com o Instituto
Chico Mendes de Conservação da

Biodiversidade (ICMBio), que
ocorre desde 2008.
O Projeto Bichos do Pantanal é
patrocinado pela Petrobras e atua desde
agosto de 2013 em Mato Grosso, com
foco em três pilares de ação: a
conservação da biodiversidade, a
educação ambiental e o desenvolvimento
local.
Foto: JCC

Dona onça atraiu turistas no cais do Rio Paraguai em Cáceres

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.
Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres
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CAIXA 2

Pedido é uma etapa anterior a um pedido de abertura de inquérito pela PGR ao STF,
mas na qual se é possível realizar preliminarmente procedimentos de investigação

PGR pede investigação contra
Wellington e mais 9 acusados
Terra
Foto: Arquivo

A

procuradora-geral da
República, Raquel
Dodge, encaminhou na
última terça-feira um pedido de
abertura de investigação contra
o deputado federal reeleito e
futuro ministro da Casa Civil do
novo governo, Onyx Lorenzoni
(DEM-RS), e outros nove
parlamentares por trechos de
delações premiadas de
executivos do grupo J&F sobre
episódios de caixa 2 entre 2010
e 2014.
Na manifestação
encaminhada ao Supremo
Tribunal Federal (STF), Dodge
defendeu que investigações
contra essas 10 autoridades
permaneçam na corte e que
sejam autuadas como petições
autônomas para a continuidade
das investigações.
No caso de Onyx, a
procuradora-geral quer que se
autue como uma única petição
autônoma supostos episódios

envolvendo caixa 2 nos
anos de 2012 e 2014 que
constam de planilhas entregue
por delatores da JBS,
processadora de carne
controlada pelo grupo J&F.
Ainda haverá pedido de
apurações contra os deputados
federais Paulo Teixeira (PT-SP),
Alceu Moreira (MDB-RS),
Jerônimo Goergen (PP-RS), Zé
Silva (SD-MG) e Marcelo
Castro (MDB-PI) e contra os
senadores Ciro Nogueira (PPPI), Renan Calheiros (MDBAL), Wellington Fagundes (PRMT) e Eduardo Braga (MDBAM).
" Ve r i f i c o u - s e . . .
situações em que o recebimento
de dinheiro de forma
dissimulada ocorreu no curso
do mandato parlamentar por
agentes políticos que ainda são
detentores de foro no STF,
fazendo-se necessária a
autuação de petições autônomas

relação a cada
autoridade envolvida", disse a
chefe do Ministério Público
Federal.
"Os distintos relatos de
repasse de verbas envolvendo
diversas autoridades públicas,
em contextos que não guardam
relação entre si, demandam o
desmembramento dos presentes
autos, de modo que cada
procedimento siga o curso
próprio", completou ela, sem
especificar a situação de cada
um.
O pedido de abertura de
petição autônoma é uma espécie
de etapa anterior a um pedido de
abertura de inquérito pela PGR
ao STF, mas na qual se é
possível realizar
p r e l i m i n a r m e n t e
procedimentos de investigação.
No mesmo pedido,
Dodge também enviou ao
Supremo petição em que
solicita o envio de investigações

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Republicano Wellington Fagundes está no rol dos dos suspeitos da PGR

que perderão o foro com
o fim da atual legislatura, a
instâncias judiciais inferiores.
A procuradora-geral
pede que o STF leve em
consideração o resultado das

eleições deste ano, as
investigações que já se
tornaram inquéritos, os
investigados que já faleceram e
os fatos que prescreveram.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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COHAB NOVA

Para quem fez a inscrição pelo WhatsApp, e pagou o valor de R$ 20,00, a entrega
das camisetas e o número serão entregues á partir de amanhã, na Rádio Difusora

ACICE realiza corrida de
rua no próximo domingo
Assessoria

Foto: Arquivo

M

esmo ainda sem ter
uma definição, se
haverá premiação em
dinheiro ou não, a 4ª edição da
Corrida de Rua da ACICE, já
alcançou a marca de 300
inscrições, segundo o
coordenador do evento, Odir de
Souza.
Assim como ocorreu no
ano passado, além da categoria
principal, haverá ainda a
caminhada e também a corrida
mirim. As inscrições para essas
duas categorias podem ser feitas
até, momento antes da largada,
na Praça do bairro da Cohab
Nova.

Segundo Odir, para quem
fez a inscrição pelo WhatsApp, e
pagou o valor de R$ 20,00, a
entrega das camisetas e o número
de peito, será á partir de sábado
(1º/12), na Rádio Difusora de
Cáceres, das 8h00 as 11h00. No
período vespertino do mesmo dia,
das 13h00 as 19h, a entrega será
na praça do bairro da Cohab
Nova, mas quem preferir, pode
estar retirando a sua camiseta, no
domingo (2), no local do evento.
Para quem não pagou a camiseta,
pode estar participando da
corrida, levando 2 kg de
alimentos não perecíveis.
O percurso deste ano será

o mesmo, das edições
anteriores ,saindo da Praça da
Cohab Nova, descendo a Avenida
Tancredo Neves até o semáforo
da Unemat no cruzamento da Rua
São Pedro, sentido Joaquim
Murtinho, Avenida das Camélias,
entrando na última rua do Bairro
Jardim Padre Paulo, retornando à
Avenida Tancredo Neves, com
chegada novamente na Praça da
Cohab Nova.
Durante o trajeto a
organização vai oferecer quatro
postos de reidratação,
distribuindo água aos corredores
e no final uma farta mesa de frutas
será oferecida aos participantes.

COPA FEDERAÇÃO

Negada revisão de pena e Cuiabá
pode perder pontos e ser eliminado
Corrida da Acice chega a sua quarta edição no final de semana

Redação c/ O.E

I

nvicto na primeira fase da
C o p a F M F, t e n d o
conquistado seis vitórias em
seis jogos disputados, o Cuiabá
sofreu sua primeira derrota no
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD) da Federação Matogrossense de Futebol (FMF).
Em julgamento no pedido
de revisão de pena do volante
Sávio, o Dourado teve
reivindicação ser negada por

quatro dos sete procuradores do
tribunal que participaram da
sessão na segunda-feira – três
votaram a favor da revisão.
Diante da decisão, o
jogador teria que ter cumprido
dois jogos de suspensões dadas
pelo próprio TJD, que havia
julgado o atleta por uma expulsão
no Campeonato Estadual Sub-19.
Sem cumprir o “gancho”,
Sávio não poderia ter sido
Foto: Superesportes

Volante Sávio, (esq) foi o pivô do tapetão do Mixto contra o Dourado
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escalado para participar
dos jogos válidos pela Copa FMF,
torneio seletivo à Copa do Brasil.
O técnico Eduardo
Henrique chegou a reconhecer
que havia escalado o volante para
atuar em duas partidas. Mas o
mesmo teria sido relacionado
para outros compromissos sem
entrar em campo, o que é vedado
pela legislação desportiva.
Agora, para contestar a
rejeição, a defesa do Cuiabá
bancada pelo advogado Leonardo
Fauser terá que recorrer ao
Superior Tribunal de Justiça
Desportiva (STJD), no Rio de
Janeiro. Mas nesta sexta feira, 30,
o TJD voltará a se reunir para
julgar agora o pedido de retirada
de pontos do Cuiabá, que somou
18 pontos ganhos durante a fase
classificatória, em campanha
com 100% de aproveitamento.
O encontro está marcado
para às 14h00. Maior interessado
na perda de pontos do atual
campeão mato-grossense, o
Mixto pede punição extrema ao
adversário. Isto é, a retirada dos
18 pontos conquistados.
Neste caso, o Alvinegro
entraria como semifinalista.

“Este ano, todas as 300
inscrições foram feitas pelo
WhatsApp. “Ainda bem que essa
nossa proposta foi bem aceita
pelos atletas. Quero agradecer a

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de se
distanciar da vida social e
de pessoas vazias. O momento é ótimo
para estar em casa junto dos seus. Um
novo projeto pode começar a ser
planejado. Dia ótimo para meditar.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de movimento ao
seu coração. Um romance
apaixonado pode começar a
ser desenhado pelo Universo. Se for
comprometido, aproveite este dia, cheio
de paixão e romantismo junto de seu
amor.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de movimento em
projetos em equipe. O
momento pode envolver a
chegada de um projeto social em que
você estará totalmente envolvido.
Procure organizar-se antes de começar
qualquer coisa.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de estar mais
perto dos seus. O momento
pode envolver movimento na vida
doméstica, como uma reforma ou uma
nova decoração ou mesmo a negociação
de um imóvel.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de confusões e mal
entendidos no trabalho.
Procure não tomar nenhuma decisão
definitiva hoje ou nos próximos dois
dias. O mesmo com relação a um novo
projeto de trabalho ou pedido de
promoção.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de movimento
confuso e possíveis mal
entendidos na vida social e dificuldades
em acordos e/ou negociações
envolvendo um novo projeto ou
contrato. Procure, se puder, adiar a
assinatura de documentos importantes.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia em que você pode
estar mais aberto e disposto
a buscar um novo caminho espiritual e
uma nova filosofia de vida. O momento é
ótimo para se dedicar à prática de rituais
em busca de um novo equilíbrio, como a
meditação.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de movimento em
sua vida material e
financeira. O período pode
estar relacionado a atrasos em pagamentos
e dificuldades em concretizar negócios
que envolvam o aumento de seus ganhos.
Adie um novo investimento.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de aprofundarse em seu mundo
emocional. O momento envolve um
contato intenso com suas verdadeiras
necessidades emocionais. É hora de
deixar pessoas e situações para trás.

A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de nervosismo e
dificuldade de
compreensão. Alguns mal entendidos
podem surgir, assim como confusões,
na vida pessoal e no trabalho. O período
pode estar relacionado a uma discussão
que deve ser evitada.

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Não assine
documentos importantes. O momento
pode envolver a necessidade de evitar mal
entendidos que podem levar a brigas e
discussões desnecessárias.

SOCIAL
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O parabéns de hoje é endereçado a
companheira Eliane Ribeiro, que festeja data
nova recebendo o carinho da família Rotária,
amigos e familiares. Que possa ter muitos anos
de vida abençoados e felizes, que os dias
futuros sejam de harmonia, paz e realizações.
Feliz Niver!!!

By Rosane Michels

A Lua entra em Virgem,
recebe um tenso aspecto de
Netuno e Marte, indicando
um dia de possíveis
confusões e mal entendidos,
especialmente no trabalho. O
período pode ser marcado por um novo
projeto, de difícil compreensão e
andamento. Mantenha a paciência, essa
energia é passageira.

os nossos colaboradores,
porque sem eles seria impossível
realizar essa 4ª edição.
Desejo boa sorte aos
participantes”. disse Odir.

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

Celebrando mais um ano de vida Marinalva Denipotti
Manfrin a quem enviamos votos felicidades, saúde, amor
e paz.

Destaque Especial a professora do Colégio
Imaculada Conceição, Solange Benacchio
pelo brilhante trabalho realizado com as
turmas do 6º e 7º ano, na confecção de livros
com histórias contadas por eles. Quando o
trabalho é realizado com comprometimento e
amor o resultado é sucesso total. Parabéns a
professora e alunos envolvidos.

Interação, simpatia, beleza e valorização foram os quesitos da grande noite que elegeu a Miss e o Mister
Sênior em Cáceres, que contou com a participação de 17 idosos, sendo 12 mulheres e 5 homens. O evento
organizado pela Secretaria de Assistência Social teve como objetivo a valorização da beleza da terceira
idade e consequentemente a elevação da auto estima dos idosos que integram o Centro de Convivência do
idoso e o CRAS. Parabéns a todos envolvidos pelo brilhantismo do evento.

