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MATRÍCULAS ABERTAS
Método, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação e as matrículas ara as vagas,podem ser feitas no RH da indústria ou na unidade do SESI de Cáceres

Abertas 220 vagas do EJA
na unidade SESI/Cáceres
Foto: Assessoria

A unidade do SESI de Cáceres, está com 200 vagas abertas para
trabalhadores da indústria e comunidade em geral na nova metodologia da
Educação de Jovens e Adultos (EJA). O método, aprovado pelo C.NE, tem
entre as grandes inovações a identificação, validação e certificação das
competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e
trabalho dos alunos. Página 03

ELEIÇÕES 2018

PRF começa hoje 2º turno da
operação nas estradas de MT
Foto: Arquivo

Nova EJA conta com reconhecimento da Unesco

PARAÍSO/BARÃO

Trenzinho leva alunos
até lixo do rio na praça
Foto: Divulgação

Destaque no Jornal
Nacional, o lixo do mutirão do
Rio Paraguai exposto na Praça
Barão, foi visitado esta semana
por alunos da Escola do Jardim
Paraíso, numa viagem de
trenzinho, com objetivo, segundo
a coordenadora pedagógica
Renilda Rodrigues, propiciar à
eles, condições de reflexão e
mudanças de atitudes frente à
preservação e conservação do
Meio Ambiente.

Blitz de três dias visa a segurança de eleitores no trânsito

Começa hoje e prossegue até a zero hora de domingo próximo, a
segunda fase da Operação Eleições, desfechada pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) em todo o Brasil, com destaque para Mato Grosso, cortado
por várias rodovias federais, como a 163 e a 070. Durante o primeiro turno
das eleições diversas ocorrências de crimes eleitorais foram flagradas em
todo o país. Página 04

ARMAMENTOS

Segurança municia equipes
policiais de Cáceres e região
Foto: Cáceres Noticias

Página 03
Trenzinho ecológico levou crianças ao lixão da Praça

PONTES E LACERDA

Conseg discute pauta
de segurança pública

Armas foram distribuídas para policiais de Cáceres e região

Foto: Celso Garcia

Uma reunião do Conseg no
auditório do Ministério Público em Pontes e
Lacerda debateu esta semana, pautas, como
o atraso para o início das obras da sede do
corpo de bombeiros e Politec;
monitoramento por câmeras na cidade;
aquisição de pátio para a destinação de
veículos apreendidos, dentre outras ligadas
a segurança pública. Um dos focos da
reunião foi a indisciplina do transito local.

Esta semana a Delegacia Regional de Policia Civil de Cáceres foi
contemplada com um reforço logístico de armas, para a segurança pública,
assim, como policiais civis de Mirassol D'Oeste, Quatro Marcos,
Araputanga, Porto Esperidião e Rio Branco. As equipes receberam
armamentos e munições, em ato solene ma Regional de Cáceres,
comandada pelo delegado Alex Cuiabano. Página 03

Página 04
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As sombras de um Líder
Numa praça as pessoas se
acotovelam para ouvir e aplaudir ou
vaiar, o eloqüente orador que se derrama
em palavras chavões, pregando tudo
pelo social, a defesa intransigente da
comunidade como um todo, que já fez e
aconteceu na vida pública, que se nada
fez, vai fazer, e tal e coisa, que otários
acreditam e os mais céticos não
contestam.
O tal é um líder, ou pelo menos,
pretende ser, quando tiver o poder de
poder manipular as pessoas e se
beneficiar do suor delas. De bobo se faz,
para angariar a simpatia alheia e dela
tirar proveito, claro, diferente dos
grandes lideres da história, mas que
estudou a vida de alguns para usar ao seu
modo.
O líder, sabe que o exercício da
liderança têm sido foco de pesquisas do
homem ao longo da sua história; que a
condução de um grupo de pessoas,
transformando-o numa equipe que gera
resultados, constitui a liderança; que a
habilidade de motivar e influenciar os
liderados para que contribuam
voluntariamente e com entusiasmo para
alcançarem os objetivos da equipe e da
organização, depende da oratória e para
isso, sua lábia dá pro gasto e sobra.
Curioso é que os lideres que
surgem de oportunismos, chegam,
ganham a platéia e nesta girândola de
falácias, acabam conseguindo seus
intentos, as ovelhas devem gostar do
pelo do lobo e de seu uivo, pois caem
como patinhos n'água em suas garras.
Desde o judaísmo, a primeira religião
monoteísta, de milênios às seitas
diversas espalhadas pelo planeta; desde
os tradicionais partidos políticos de
ocidente a oriente, aos nanicos caçulas,
os lideres sempre estão presentes com

PAPANICOLAU
O Laboratório São Matheus, um dos maiores
e mais modernos de Mato Grosso, que
possuiu unidades em Cáceres, Mirassol
D'Oeste e São José dos Quatro Marcos,
promoveu está semana a doação de exames
de papanicolau para carentes de Mirassol.
Desde a instalação na cidade, a empresa já
fez várias doações, assim como ocorre em
Cáceres e Quatro Marcos. A iniciativa
integra as ações do programa de
Responsabilidade Social da empresa. Com
pouco mais de 3 anos de atuação na região, o
Laboratório lidera as iniciativas para
retribuir a comunidade, a confiança no
serviço prestado.
CORRIDA/CAMINHADA
Continuam abertas as inscrições para a 3ª
edição da Corrida/Caminhada da Justiça que
acontece dia 10 de novembro em Cáceres,
adiada do dia 28 de outubro devido ao 2º
turno das eleições. O evento integra o
Programa Bem Viver, do Tribunal de Justiça
de Mato Grosso que tem o objetivo
conscientizar as pessoas sobre a importância
da prática de exercícios físicos. As
inscrições podem ser feitas mediante a
doação de dois quilos de alimento não
perecível, e os 200 primeiros inscritos
ganham uma camiseta. A corrida terá um
percurso de 5,5 quilômetros e a caminhada
terá percurso menor, de 3 km, mas as duas
modalidades esportivas terminam no mesmo
local da largada, ou seja, no Fórum de
Cáceres.
BELEZA ESTUDANTIL
A estudante mais bonita de Cáceres será
eleita hoje (26), no Miss Estudantil Cáceres
2018, no salão do SESI Clube de Cáceres a
partir das 18h00. A Miss Estudantil deste ano
estará representando a cidade de Cáceres no
mês dezembro, na cidade de Cuiabá o
concurso Miss Estudantil Mato Grosso
2018. O evento ainda escolherá a Garota
Estudantil Cáceres 2018 e a Musa Estudantil
Cáceres 2018, serão 18 candidatas entre 14 a
22 anos disputando as primeiras colocações
do evento.
FORA DO AR
Atenção servidor estadual, o Portal do
Servidor e o Sistema Estadual de
Administração de Pessoas estarão
indisponíveis de hoje, 26, até o dia 5 de
novembro. Durante este período será feita a
atualização para a incorporação de novas
funcionalidades e correção de
inconsistências, além de possibilitar a
implantação do eSocial. Portanto o histórico
funcional, extrato de férias, vinculo
funcional, cédula C e outros dados
funcionais disponíveis no portal do servidor
não poderão ser acessados no período.
Dizem que a atualização vai preparar o
sistema para receber uma nova interface,
com melhor usabilidade, novas
funcionalidades.
SEM BERERÉS
A crise financeira e fiscal de Mato Grosso
pode se agravar neste final de ano e o
governo já considera a possibilidade de não
receber os R$ 400 milhões do Auxílio
Financeiro para Fomento das Exportações
(FEX), que compensa as perdas ocasionadas
pela Lei Kandir. De acordo com o secretário
de Fazenda, Rogério Gallo, “não há
orçamento para o Fex em 2018”. Gallo
esteve reunido com o secretário do Tesouro
Nacional Mansueto Almeida e ouviu que “o
valor devido a todos os entes federados
beneficiados com o FEX é R$ 1,9 bilhão e só
se tem, até agora, R$ 10 milhões de
orçamento, sujou, né, mano?

suas falas-mansas, mãos leves, bolsos
abertos para receber os bônus, uma
matilha que morde mas as presas
anestesiadas pela saliva algoz, nada
sentem; ou, quando sentem, já é tarde,
Inês está morta, o leite derramado e o
gato desceu do telhado. Imune a todas as
intempéries, o líder, em sua maioria malintencionado, se diferencia do chefe, por
não ser encarregado de tarefa ou
atividade de uma organização, apenas
pleiteando comandar um grupo de
pessoas, exercer autoridade de mando e
exigir obediência dos aliciados, uma
vez, no cargo de chefe. Seja político,
empresarial, religioso, pouco importa, o
ego do líder é dominar, desde que, há
mais de 12 mil anos, o homo-sapíens
habitou o planeta.
O mais esperto da tribo, mais
falante, sobrepujando os da terceira

idade dos ancestrais de gerações
seculares anteriores. Dizem que a vida
humana surgiu na terra há mais de 200
mil anos e o planeta em idos milenares,
chegou a alcançar uma população de 7
bilhões de habitantes, sem margem de
erro, porque ainda não tínhamos o
IBGE, mas com certeza, o líder, já
existia e teria riscado em pedras, suas
fake-news.
Nem, a gente divagou um pouco,
para lembrar aos incautos, o perigo de
um falso líder, a frustração de seguir um
deles e cair na real na curva seguinte,
quiçá, sem condições de voltar ao
caminho do arrependimento.
Bom, amigos, é Deus, confiar
com um pé atrás, sempre é
recomendável, já notaram que até a
sombra nos persegue? Pois é, o seguro
morreu de velho, mas morreu.

O poder da Melhor Idade nas Urnas
Desde as Eleições gerais de
2014, é verificado o aumento no número
de votantes aptos com mais de 60 anos.
Enquanto existia um empate técnico
com a quantidade de eleitores na faixa
dos 16 aos 24 anos em 2014, atualmente
os idosos em condições de exercer o seu
direito a voto ultrapassaram estão em
maior contingente.
Os grisalhos, para o processo
eleitoral deste ano estão na faixa dos 28
milhões de eleitores, enquanto os mais
jovens estagnaram em 23 milhões de
pessoas quites, de acordo com o estudo
do TSE, publicado recentemente.
Esta mudança pode ser
justificada pelo que podemos chamar de
Nova Terceira Idade? De acordo com
Simone Matias, psicóloga que atende
agremiados da Associação Brasileira
dos Aposentados e Pensionistas, a ASBP,
a intenção e a vontade de votar faz parte
do comportamento de quem está na

“Melhor Idade”. Simone, que também é
especialista em Terapia CognitivoComportamental, afirma que
“Continuar participando de tomada de
decisões traz a eles responsabilização e
sentido à vida, já que se sentem úteis e
importantes.”.
Desta forma mesmo é que se
sente o aposentado e agremiado da
ASBP, Nelson de Campos, de 79 anos.
Depois que chegou aos 60 anos, esta é a
quarta Eleição da qual participa.
Ele não tinha mais a intenção de
votar em 2018, mas com a aparição de
novos candidatos e com propostas de
mudar o atual cenário, este beneficiário
da Previdência decidiu exercer o seu
direito como cidadão.
“O que me motivou a ir votar
nestas Eleições foi a vontade de mudar
os rumos do Brasil. Do jeito que estamos
não dá mais para agüentar.”, declarou.
Iniciativas com a de Nelson
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também são explicadas pela nova
percepção do processo do
envelhecimento por quem já chegou aos
60 anos.
“As pessoas na terceira idade
estão cada vez mais ativas em todos os
setores da vida: o social, o familiar, o
afetivo e isso também se reflete na
política.
Ao participar ativamente das
decisões políticas do país eles se sentem
empoderados quanto a importância que
eles tem nesse processo decisório; e isso
dá à eles maior senso de pertencimento,
aumenta a autoestima e estimula a vida
em comunidade.”, finalizou a psicóloga
Simone Matias.

Rosane Michels - Editora
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INSCRIÇÕES ABERTAS

Desenvolvida pelo SESI Nacional, a mudança na metodologia da EJA é a mais inovadora desde que o Educação para Jovens e Adultos foi criado, da 1940

SESI/Cáceres tem 200 vagas
do EJA para trabalhadores
Assessoria
Foto: Divulgação

O

Serviço Social da
Indústria (SESI) está
com 200 vagas abertas
em Cáceres para trabalhadores da
indústria e comunidade em geral
na nova metodologia da
Educação de Jovens e Adultos
(EJA). O método, aprovado pelo
Conselho Nacional de Educação,
tem entre as grandes inovações a
identificação, validação e
certificação das competências e
habilidades desenvolvidas nas
experiências de vida e trabalho
dos alunos. As matrículas podem
ser feitas no RH da indústria ou na
unidade do SESI.
O reconhecimento de
saberes envolve uma série de
procedimentos realizados com a
participação de especialistas de
cada área do conhecimento –
linguagens e códigos;
matemática; ciências humanas; e
ciências da natureza.
São realizadas avaliações,
entrevistas e preenchimento de
formulários para identificação de
conhecimentos prévios.
Desenvolvida pelo SESI
Nacional, a mudança na
metodologia da EJA é

Para realizar a matrícula,
os trabalhadores da indústria e
dependentes precisam apresentar
os seguintes documentos nas
unidades do SESI: cópia da
Carteira de Identidade e da
Carteira de Trabalho (página da
foto, qualificação civil e contrato
de trabalho), além do Histórico
Escolar original.

Para dependentes, é
necessário apresentar também a
Certidão de Nascimento ou
Casamento. Os demais
interessados precisam apresentar
a cópia da Carteira de Identidade,
CPF, cópia do comprovante de
residência e Histórico Escolar
Original.

LIÇÃO NA PRAÇA

Alunos do Jardim Paraíso
se conscientizam sobre lixo

Assessoria c/ Redação
As matrículas podem ser feitas na unidade do SESI

considerada a mais inovadora
desde que o programa de
Educação para Jovens e Adultos
foi criado, na década de 1940.
A Nova EJA conta,
inclusive, com reconhecimento
internacional da Organização das
Nações Unidas para a Educação,
a Ciência e a Cultura (Unesco).
De acordo com a
superintendente do SESI Mato
Grosso, Lélia Brun, com a

redução da grade horária,
também prevista na Nova EJA, o
método pretende combater um
dos grandes problemas da
modalidade.
“A evasão escolar chega a
90% na rede pública. Este
número revela a necessidade
destas mudanças trazidas agora e
que irá beneficiar trabalhadores,
indústria e a comunidade em
geral”, declara.

TRABUCOS

Polícia de Cáceres e região
reforçada com novas armas

A

lém de destaque no Jornal
Nacional da Rede Globo
de Televisão (horário
nobre) o mutirão de coleta de
lixos no Rio Paraguai em Cáceres
e a exposição dos entulhos na
Praça Barão, tem sido utilizada
por algumas escolas municipais
estão levando alunos até a praça,
para que vejam o amontoado de
mais de uma tonelada de lixo no
local.
A Escola Municipal
Jardim Paraíso, foi uma que levou
os alunos, em parceria com a
comunidade escolar, num passeio
de trenzinho pela cidade, com
parada obrigatória no Centro.
Alunos da Educação Infantil, 1°,
2° e 3° anos, professores, ADIs e

Coordenação Pedagógica
passearam pelo Centro Histórico
da cidade.
Segundo a coordenadora
pedagógica Renilda Conceição
da Silva Rodrigues, o objetivo
principal foi o de propiciar aos
educandos condições de reflexão
e mudanças de atitudes frente à
preservação e conservação do
Meio Ambiente.
“Nossas crianças serão
multiplicadoras para seus
familiares, que usufruem deste
patrimônio natural, imensurável
para nossos munícipes”, destaca
a coordenadora.
A Escola
Municipal Jardim Paraíso tem na
direção a professora Evanir da
Guia Batista Redez.
Foto: Assessoria

Assessoria c/ Redação

E

sta semana a Delegacia
Regional de Policia Civil
de Cáceres foi
contemplada com um reforço
logístico de armas, para
segurança pública, oportunidade
em que o delegado regional Alex
de Souza Cuiabano, ao governo
pela entrega, que aconteceu em
solenidade nas dependências
Regional.
O arsenal, que vem assim
ampliar as diligencias policiais na
região oeste, nevrálgica por ser de

fronteira ficou assim distribuído:
Cáceres, com duas Cal. 12 e um
Fuzil mod. 556, da marca Imbel
IA2; Mirassol D'Oeste, com uma
espingarda tática Cal. 12, da
marca Boito, além de uma
espingarda tática Cal. 12 para as
policias de São José dos Quatro
Marcos, Araputanga, Porto
Esperidião e Rio Branco.
Estiveram presentes na
cerimônia de entrega das armas,
os delegados de Araputanga,
Miguel Macário Lopes, de São
Foto: Cáceres Noticias

José dos Quatro Marcos,
Henrique Trevizan, a Delegada
da Delegacia Especial de
Fronteia, Cinthia Gomes da
Rocha Cupido e do Delegado
Adriano Bernardi Cavalieri de
Cáceres.
O Delegado Regional de
Cáceres, Alex de Souza
Cuiabano, destacou a
importância desse armamento
para o município, que segundo
disse, vai somar com o
armamento que a policia já tem e
com isso garantirá uma segurança
maior para a Policial Civil. Além
das armas, foram entregues
munições para as armas
existentes nas delegacias.

Para a criançada foi uma festa e uma lição de vida

Fuzil e espingardas vêm reforçar a PJC contra o crime regional
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ESTRATÉGICO

Programa é desenvolvido em seis etapas, sendo o Projeto 1 com a entrega do livreto contendo o Plano Estratégico do município para o período de dez anos

Prefeitura apresenta plano
de continuidade a projetos
E
Assessoria

Foto: Assessoria

m reunião realizada
anteontem, (24), no salão
de eventos Villas Pub, a
Prefeitura de São José dos Quatro
Marcos fez a apresentação e
entrega do livreto contendo o
Plano Estratégico do município
para o período 2018- 2028, que
foi elaborado através do
Programa de Desenvolvimento
Integrado do Tribunal de Contas
de Mato Grosso (PDI), com
metas, ações e objetivos a serem
cumpridos e que serão avaliados e
monitorados pelo o TCE/MT.
Para o prefeito Ronaldo
Floreano dos Santos, o Programa
de Desenvolvimento Integrado
do Tribunal de Contas de Mato
Grosso, vem para auxiliar os
gestores municipais no que se
refere à gestão eficaz.
"Independente de quem for o
gestor, esse Plano Estratégico
definido para dez anos deve ser
cumprido" observou o gestor
destacando as ações e metas que
devem ser implantadas por todos
os setores da Administração
Municipal no período.
Ele explicou que a partir
da efetivação do Plano, a equipe
da Prefeitura Municipal passa a

qualidade de vida; Qualidade de
Ensino, Cultura, Esporte e Lazer;
Garantir arranjos produtivos
locais de forma sustentável;
Ampliar a infra-estrutura e
melhorar os serviços urbanos;
Fortalecer o controle social;
Garantir a eficácia nos processos

organizacionais; Aprimorar a
qualificação dos colaboradores;
Promover a valorização pelo o
desempenho; Otimizar o Capital
Humano; Ampliar a Receita
Própria Tributária e Garantir o
equilíbrio das contas públicas
municipais.

SEGURANÇA DIGITAL

Federal cumpre 7 mandados
contra fraudadores bancários
Da Redação

A

Prefeito Floreano diz que plano auxilia eﬁcazmente os gestores

ter acesso ao sistema de
Gerenciamento do Plano
Estratégico (GPE), que apontará
os avanços obtidos.
«A cada meta, ação que
for feita será inserida no sistema e
o Tribunal de Contas do Estado de
Mato Grosso terá acesso e
acompanhará a evolução desse
Plano Estratégico, monitorando a
distância e fazendo as
cobranças", afirmou.
O prefeito destacou que o

Plano Estratégico foi definido
com a participação da
comunidade em eventos
realizados anteriormente. "Todo
o segmento da sociedade foram
convidados e tiveram
participação na elaboração desse
Plano e vão acompanhar e
fiscalizar a execução", disse.
De acordo com as
diretrizes definidas, foram
elencados onze objetivos, dentre
os quais: Assegurar a melhoria de

ALERTA NAS BRS

Começa hoje 2ª etapa da
Operação Eleições 2018

gentes da Polícia Federal
cumpriram ontem (25),
mandados de busca e
apreensão com o objetivo de
desarticular organização
criminosa voltada a fraudes
bancárias pela internet nos
estados de Mato Grosso e Goiás.
A operação foi batizada de
'Segurança Digital'. Ao todo são
sete ordens judiciais. Valor
desviado supera R$ 2 milhões
Mais de 30 policiais federais
cumprem sete mandados de
busca e apreensão em Pontes e
Lacerda, Cuiabá e Goiânia. As
ordens foram expedidas pela 2ª
Vara da Justiça Federal de
Cáceres.
A investigação teve início
a partir da identificação, pela

Caixa Econômica Federal, de
esquema voltado à alteração de
dados em boletos bancários
emitidos pela instituição
financeira.
As alterações de dados
teriam como intuito o
redirecionamento à organização
criminosa da quantia objeto de
pagamento pelo devedor, em
prejuízo ao real credor do boleto,
à Caixa Econômica Federal e ao
próprio autor do pagamento.
Estima-se que a
organização criminosa tenha
desviado valores superiores a R$
2 milhões.
O nome da operação faz
referência ao trabalho da PF nas
investigações de crimes
cometidos pela internet.
Foto: P.F/MT

Assessoria c/ Redação

C

omeça hoje e prossegue
até a zero hora de
domingo próximo, a
segunda fase da Operação
Eleições, desfechada pela Polícia
Rodoviária Federal (PRF) em
todo o Brasil, com destaque para
Mato Grosso, cortado por várias
rodovias federais, como a 163 e a
070.
Nesta nova etapa, a
fiscalização será assim como a
primeira, reforçada com o
objetivo de garantir a segurança
dos eleitores que utilizarão as

rodovias federais do país.
Outra vertente da
operação são as ações de
policiamento para prevenir e
coibir a ocorrência de crimes
eleitorais no dia da votação, bem
como no período que antecede o
pleito, com intuito de garantir aos
eleitores o direito ao voto livre e
imparcial.
A PRF realizará ações em
conjunto com outros órgãos de
Segurança Pública, como
garantir segurança viária e
controle de tráfego nas rodovias
Foto: Arquivo

Serão 3 dias de tolerância zero nas rodovias federais

federais, participar do
acompanhamento no período da
Operação Eleição nos Centros
Integrados de Comando e
Controle, realizar escoltas
demandadas pela Justiça
Eleitoral, entre outras.
Os crimes eleitorais como
boca de urna, corrupção,
transporte irregular de eleitores,
compra de votos, entre outros que
porventura possam ocorrer em
trechos de rodovias federais,
serão evitados.
Além disso, no trânsito,
infrações como o transporte
irregular de passageiros, excesso
de velocidade, embriaguez ao
volante e ultrapassagens
indevidas estarão no foco da PRF
para evitar a ocorrência de
acidentes durante o período de
maior movimentação nas
estradas..
Durante o primeiro turno
das eleições diversas ocorrências
de crimes eleitorais foram
flagradas em todo o país.
Como exemplo, em
apenas uma ocorrência no Mato
Grosso em que a PRF prendeu
três homens transportando uma
quantia de R$ 96,4 mil para
compra de votos.
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Em MT, foram cumpridos mandados em Pontes e Lacerda e Cuiabá
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CONSEG/PAUTAS

Integrantes dos comandos das policias militar, judiciária civil e bombeiros, com apoio do Ministério Público Estadual, buscam estruturar setor na cidade

Reunião debateu segurança
pública em Pontes e Lacerda
Assessoria c/ Redação
Foto: Celso Garcia

onde serão os veículos apreendidos no
município. De acordo com o chefe do

CIRETRAN que o contrato foi firmado desse
que será um espaço muito importante para

abrigar veículos apreendidos em infrações de
transito.

AEROPORTOS

TCU dá aval para concessão do
Marechal Rondon e 3 regionais
Agencia Brasil
or unanimidade, o Tribunal de
Contas da União (TCU) aprovou na
última quarta-feira (24) a modalidade
de concessões aeroportuárias dividida em
blocos regionais.
A decisão beneficia Mato Grosso,
único estado com quatro aeroportos que
serão concessionados à iniciativa privada. O
leilão deve ocorrer este ano e os aeroportos
receberão investimentos de
aproximadamente R$ 800 milhões.
A concessão em bloco dos
aeroportos de Mato Grosso foi proposta pelo
governador Pedro Taques e aceita pelo
Ministério dos Transportes, Portos e Aviação
Civil. “Este tipo de leilão é uma novidade no
Brasil e representa uma forma moderna de
gestão que assegura vultuosos investimentos
em aeroportos superavitários e regionais.
Com isso poderemos ter empresas com
atuação internacional, que podem vir gerir
aeroportos em nosso estado”, destacou o
secretário de Infraestrutura e Logística,
Marcelo Duarte, que acompanhou em
Brasília a votação.
Com a anuência do relator Bruno
Dantas e demais ministros do TCU, o
processo seguirá para a Agência Nacional da
Aviação Civil (Anac) que deverá autorizar a
publicação do edital para concessão. No
bloco do Centro-Oeste, estão os aeroportos
Marechal Rondon, em Várzea Grande e os
regionais de Rondonópolis, Alta Floresta e
Sinop. De acordo com a secretaria de Estado
de Infra-estrutura e Logística (Sinfra) essas
unidades aeroportuárias têm
aproximadamente 3,3 milhões de

P

Encontro visou unificar forças em prol da segurança pública
ma reunião do Conseg aconteceu na
foi a fiscalização do transito; “nós estaremos
última terça feira, 23, no auditório
nos próximos dias intensificando a
do Ministério Público em Pontes e
fiscalização no transito em relação à menores
Lacerda, quando foram debatidas pautas,
conduzindo veículos, carros estacionados
como o atraso para o início das obras da sede
em locais irregulares, condutores de
do corpo de bombeiros e Politec;
motocicletas sem capacete, dentre outras
monitoramento por câmeras na cidade;
infrações de transito," pontuou.
O sargento Mansano do corpo de
aquisição de pátio para a destinação de
Bombeiros também esteve presente e
veículos apreendidos, e o processo eleitoral
afirmou esperar que a construção da nova
para a escolha da diretoria 19/20 sobre a
sede do corpo de bombeiros possa se iniciar o
eleição, prevista para acontecer no mês de
quanto antes para que eles possam oferecer
dezembro de 2018.
um serviço de mais qualidade a população de
O Tenente Oliveira da policia
Pontes e Lacerda. Outro assunto muito
militar esteve presente na reunião e afirmou
debatido foi a questão do transito que é um
que levará essas reivindicações ao comando
assunto recorrente nas reuniões de segurança
da PM.
pública.
Na oportunidade foram debatidos
dois temas fundamentais no que tangem a
Foi solicitado a policia militar que
segurança publica que é referente á
efetivassem mais ações policiais. A questão
fiscalização de menores conduzindo
da sinalização também que é um assunto
veículos sem possuir habilitação e também
urgente a se resolver, e da conscientização da
sob influencia de álcool.
população. É uma série de fatores que o
Conseg tem se preocupado muito e não tem
Oliveira lembrou que nos últimos
medido esforços quanto a isso.
dias ocorreram vários acidentes de transito,
Ainda na reunião foi discutido
inclusive com vitimas fatais e outros com
sobre a aquisição de um pátio para o Detran
ferimentos graves. Outra questão debatida

U

passageiros ao ano, sendo que 85% desse
fluxo passa pelo aeroporto Marechal
Rondon.
O julgamento no TCU, em
Brasília, também foi acompanhado pelo
senador por Mato Grosso, Cidinho Santos,
mulheres representantes do grupo Próaeroporto, de Rondonópolis, representantes
da Secretaria de Aviação Civil e membros da
Procuradoria Geral do Estado.
Em junho foi realizada uma

audiência pública que possibilitou que a
sociedade participasse com sugestões para
aprimorar o edital encaminhado ao Tribunal
de Contas da União.
Em todo o Brasil foram aprovadas
as concessões de 12 aeroportos de todas as
regiões do país. A expectativa é que haja 19,6
milhões de passageiros por ano, o que
representa 9,5% do atual mercado nacional.
Os contratos serão de 30 anos com
possibilidade de renovação por mais cinco.

Foto: Assessoria

Concessão de aeroportos de MT foi proposta por Taques

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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IMPROBIDADE

Acusados teriam fraudado licitação para a contratação da empresa JVA Logística, Transportes e Cargas e Armazéns Ltda. com sobre-preço e prejuízo de R$ 2,3 mi

MPE denuncia Faiad, Cordeiro
e mais 5 por fraude milionária
Assessoria
Foto: Arquivo

Francisco Faiad condenado a ressarcir danos ao erário

O

Ministério Público do
Estado denunciou o
advogado Francisco

Faiad, o ex-secretário-adjunto p e s s o a s c o m b a s e e m
José de Jesus Nunes Cordeiro investigação de fraude de R$
(Administração) e mais cinco 2,3 milhões aos cofres

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

públicos ocorrida em 2013. A
promotora de Justiça Audrey
Ility ofereceu a denúncia na
última quarta-feira (17) com
pedido de restituição de R$ 4,6
milhões ao Estado.
A promotora diz que os
atos incorrem em crime de
improbidade administrativa.
Eles teriam fraudado uma
licitação de 2013 para a
contratação da empresa JVA
Logística, Transportes e
Cargas e Armazéns Ltda.
(Epp), cuja negociação
apresentava sobre-preço de
serviço e superfaturamento,
acarretando o prejuízo de R$
2,3 milhões.
Os contratos foram
assinados com a Secitec
(Secretaria de Ciência e
Te c n o l o g i a ) e a S e d u c
(Secretaria de Educação,
Esporte e Lazer).
Além de Faiad e o exadjunto foram denunciados os

servidores Dorlete Dacroce e
João Bosco Da Silva; a JVA e o
sócio administrador
Alessandro Francisco Teixeira
Nogueira; os empresários
Elton Vinícius Brasil Diniz e
Jackson Willian de Arruda. A
Seges (Secretaria de Gestão)
anulou o pregão de contratação
de JVA em outubro de 2017.
Segundo o Ministério
Público, do superfaturado
identificado, R$ 22,7 mil estão
no contrato n.º 021/2014
assinado com a Secitec com
valor total de R$ 75 mil.
A Seduc assinou o
contrato 30/2014 no valor de
R$ 608,3 mil e o 001/2014 de
R$ 1,6 milhão. Este último
teve quatro aditivos e vigorou
até a anulação pela Seges.
O resultado da licitação
foi divulgado em novembro de
2013 com escolha pela JVA
que ofertou serviço no valor
anual de R$ 8,8 milhões.

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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PENÚLTIMA RODADA

O último confronto da rodada, mas não menos importante, será entre os líderes. Cuiabá e Operário lutam pela primeira colocação da competição no sábado

Copa FMF afunila e poderá
definir últimos classificados
Assessoria FMF

A

Copa FMF encaminha
para seus momentos
decisivos da 1ª fase.
Quatros time brigam por duas
vagas nas semifinais da
competição. Cuiabá e Operário
de Várzea Grande já se
garantiram matematicamente
para o mata-mata.
A 6ª e penúltima rodada,
terá três confrontos decisivos
para a definição dos
classificados. Em Rondonópolis,
União e Mixto se enfrentam
praticamente decidindo umas das
vagas do G4.
O Colorado é quinto
colocado da tabela com 3 pontos

em 4 jogos. O Tigre da Vargas está
uma posição acima, fechando o
G4 com 6 pontos. Restando
apenas dois jogos para cada um.
Para o União apenas a
vitória interessa para continuar na
briga, caso o Mixto vença, o Tigre
já está garantido na 2ª fase. União
e Mixto se enfrentam amanhã
(27), às 18h00, no estádio
Luthero Lopes.
Na segunda-feira (29),
outro confronto decisivo, Dom
Bosco e Poconé duelam ponto a
ponto pela outra vaga, o Azulão
da Colina é terceiro colocado com
7 pontos, em 4 jogos, enquanto o
Poconé venceu o Araguaia na

última rodada e ainda segue vivo
na disputa com três pontos
ganhos, ocupando a sexta
colocação.
Para o Leão garantir a
classificação antecipada, basta
uma simples vitória em cima do
Cavalo Pantaneiro, que já estará
na 2ª fase.
A tarefa do Poconé já é um
pouco mais complexa, a equipe
teria que vencer o Dom Bosco, e
deixaria tudo em aberto para a
última rodada no confronto
contra o União, em Cuiabá. Dom
Bosco e Poconé se enfrentam na
Arena Pantanal. O último
confronto da rodada, mas não

PENEIRA NO GERALDÃO

Olheiro do Flamengo caça
futuros craques em Cáceres
Assessoria

O

Estádio Municipal Luiz
Geraldo da Silva,
Geraldão, recebeu na
última terça feira, 23, cerca de
600 crianças e adolescentes, de 9
a 14 anos de idade, a maioria
acompanhada pelos pais. Eram
meninos buscando o sonho de ser
jogador de futebol e que em
partidas breves, mostraram os
talentos individuais para o
chamado “olheiro” de futebol,
um representante do Clube de
Regatas Flamengo, do Rio de
Janeiro, que veio fazer a chamada
“peneira”, processo de escolha
mediante apresentação.

Wi l l i a n Z a n e t e , o
observador, olheiro do Flamengo
RJ, na região norte do Brasil para
a seleção de novos talentos para o
time carioca, disse que os garotos
selecionados em Cáceres serão
convidados a passar uma semana
em Curitiba no Paraná, onde está
funcionando um núcleo de
observação do Clube. “Lá, com
mais tempo, é feita uma avaliação
completa das possibilidades do
atleta vir a fazer parte da
escolinha de futebol oficial do
Flamengo, no Rio de Janeiro”,
explica o observador.
Zanete conta que os pais
Foto: C-Com

Futuros craques mostram seus talentos visando o Mengo
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dos alunos escolhidos têm custo
financeiro até chegar em
Curitiba, com transporte e
alimentação. Caso sejam
classificados, todas as despesas
são por conta do Clube, garante.
O olheiro disse que é a
primeira vez o Flamengo faz uma
avaliação de atletas em Cáceres e
afirma que gostou do que viu. “Na
parte da manhã, selecionei 11
atletas para uma melhor avaliação
na parte da tarde. Alguns já estão
confirmados e convidados para as
próximas etapas, com novos
avaliadores. Eu diria que Cáceres
é um dos melhores pólos de
atletas, de perfis excelentes.
Fiquei contente porque é minha
área e vou voltar mais vezes”,
garantiu Wilian.
A vinda do observador do
Flamengo foi uma iniciativa do
radialista e desportista Francisco
Welson Amarante, o Manga
Rosa, que contou com o apoio da
Prefeitura Municipal, através da
Secretaria Municipal de Esporte e
Lazer. Ele conta que a presença
do representante do Clube carioca
é uma grande chance para todos
os que têm dificuldades de chegar
a uma grande equipe para mostrar
seus talentos.

Operário é um dos destaques e Mixto precisa vencer amanhã Foto: Derik Bueno

menos importante, será entre os
líderes.
Cuiabá e Operário lutam
pela primeira colocação da
competição no sábado. O
Dourado é o líder isolado com 15
pontos, mantendo o 100% de
aproveitamento no campeonato
em 5 jogos disputados, restando
apenas esta partida para encerrar
a 1ª fase.
Já o Operário vem logo
atrás com 10 pontos, porém com 2

jogos ainda a serem realizados na
fase grupo. Caso o Tricolor
vença, a diferença cai para dois
pontos, podendo ultrapassar o
Dourado na última rodada, com
um resultado de vitória em cima
do Araguaia, em Cuiabá.
Porém, um empate ou
uma vitória cuiabanista, garantirá
o Cuiabá como o primeiro do
grupo. Cuiabá e Operário se
enfrentam neste sábado (27), às
18h00, na Arena Pantanal.
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Completando idade nova hoje a socialite Eliene
Liberato Dias, que celebra a data em grande estilo
recebendo os amigos e familiares numa festa pra
ficar na lembrança, afinal é a celebração de seus 50
anos de vida e ao lado do maridão Felintho e do
filho Thomas receberá os parabéns. Momento
ímpar poder celebrar a vida e nós da família do
JCC enviamos votos de felicidades, saúde, amor e
que esse novo ano você concretize todos os seus
sonhos. Feliz Aniversário!!!

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia pressão e mudanças em
questões que envolvem dinheiro. Não é um
bom momento para novos investimentos.
Espere alguns dias até a instabilidade
passar.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças importantes
relacionadas a acordos e negociações
envolvendo parcerias e grande soma de
dinheiro. Um empréstimo pode ser
aprovado.

A Lua continua em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças que podem
envolver projetos de trabalho e sua carreira.
Um projeto pode precisar ser reavaliado
para que possa continuar. Mudanças
pessoais também podem acontecer.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças importantes,
que podem ser inesperadas, mas que trará
estabilidade nos relacionamentos pessoais e
profissionais. O dia pode envolver uma
nova parceria comercial.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um ótimo
aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia interiorização e
dificuldades em manter o equilíbrio
emocional. O momento pode envolver a
necessidade de se distanciar da vida social e
recuperar energias.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas no trabalho,
apesar do nervosismo. O momento pode
envolver um convite para fazer parte de
uma nova equipe de trabalho.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de bons contatos, tanto na vida
pessoal quanto na profissional. Um bom
contato comercial pode ser realizado,
com grande possibilidade de firmar um
novo contrato.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e surpresas
em um romance, que pode começar a ser
desenhado pelo Universo. O momento pode
envolver também a melhora no
relacionamento com os filhos.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de trabalho intenso e
mudanças que podem trazer instabilidade
e irritação. Procure manter a
racionalidade antes de tomar qualquer
decisão.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças e
movimento intenso em sua vida doméstica
e nos relacionamentos em família. O dia
pode envolver tensão. Evite brigas e
discussões.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento em
projetos que envolvem viagens e
publicações. O momento pode estar
relacionado à decisão de mudar-se de país
oud e cidade.

A Lua continua em Touro,
recebe um tenso aspecto de
Marte em Aquário e um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento intenso e
de aumento da ansiedade e da
impulsividade. Não é um bom momento
para tomar decisões definitivas. Procure
manter a calma.

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

Abraço mais que especial a aniversariante Eliete Fanaia,
que celebrou data nova e recebeu o carinho dos filhos, netos,
amigos e familiares. Feliz Aniversário! Que sua vida seja
constantemente presenteada com bons e felizes momentos.

Sempre antenado e registrando os eventos VIP da nossa city,
o fotógrafo Lucas Garcia a quem desejamos um dia repleto
de harmonia.

Registramos mais uma primavera de
Jesuina Santos que recebe o carinho dos
familiares e amigos que em coro cantam o
tradicional parabéns. Que essa data se
repita por longos e significantes anos.

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

