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COMBATE AO TRÁFICO

Mecânico de Cáceres é preso na Operação
Lagoa Verde deflagrada pela Polícia Federal

Fotos: PF

Investigações apontaram que a droga transportada pela organização criminosa era preparada em Cáceres

A Polícia Federal deflagrou ontem (20) a Operação Lagoa Verde, com o objetivo de combater os crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa. Ao todo
foram cumpridos 18 mandados de prisão e busca e apreensão nos municípios de Cáceres, Mirassol D'Oeste, Sinop, Tangará da Serra e Nova Xavantina e em São Paulo/SP. Os
mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Cáceres. Página 03

LANÇAMENTO

PAIXÃO DOENTIA

Projeto Prevenção Começa na Escola Relacionamento extraconjugal leva mulher
será lançado hoje em Cáceres pelo MP atropelar a esposa, para ficar com seu marido
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Por meio de apresentações
culturais como teatro, dança e
música o projeto Prevenção
Começa na Escola visa despertar
o interesse para problemas sociais
graves, além de assegurar o
envolvimento da sociedade na sua
participação em busca de
solucionar esses problemas.
Desenvolvido pelo Ministério
Público do Estado de Mato
Grosso, por meio da Procuradoria
Especializada em Defesa da
Criança e do Adolescente, o
projeto será lançado hoje em
Cáceres. Página 04

Lançamento acontece no plenário do Tribunal do Júri

CANCELAMENTO

Carnaval Cultural de Cáceres é cancelado
Foto: Divulgação

A organização do Carnaval
Cultural 2019 comunicou na manhã desta
quarta-feira (20) que o evento foi
cancelado. OCarnaval seria realizado
sem recurso público, e aconteceria nos
dias 02 a 05 de março na Praça da
Cavalhada em Cáceres.

Print das mensagens encaminhadas ao esposo da vítima

Uma mulher de 49 anos, tentou contra a vida de uma jovem
de 21 anos, que é mulher de um homem, com quem a suspeita havia
se envolvido, em um caso extraconjugal que quase terminou em
morte. Página 06
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A lei é para todos ou não?
Causa grande estranheza ter visto
nos últimos dias a enxurrada de tentativas de
desqualificar o trabalho da Receita Federal,
com destaque aos seus Auditores-fiscais.
Essa Secretaria Especial é uma
instituição cinquentenária tem atuado nas
mais diversas áreas, desde a orientação aos
contribuintes até o combate ao contrabando e
ao descaminho em nossas fronteiras,
passando ainda pela atuação direta no
combate às fraudes tributárias, as quais tanto
tem sangrado nossa população, com
destaque para a atuação direta na operação
Lava-jato.
Além de um esquema criminoso que
tinha por finalidade o enriquecimento ilícito
de diversos agentes públicos e privados, a
Lava-jato se sagrou uma das maiores
operações de combate a fraudes tributárias
do país. Por motivos óbvios, quem declararia
dinheiro recebido de corrupção?
A atuação da Receita e seus
Auditores foi, por diversas vezes, digna de
homenagens por parte dos principais atores
(MPF, Justiça Federal, Polícia Federal e
diversas outras autoridades) envolvidos
nessa mega-operação. Do trabalho direto dos
Auditores-fiscais tivemos o lançamento de
mais de R$ 19 Bilhões. Há que se pontuar
ainda que estão em andamento mais de 640
procedimentos fiscais, que podem elevar um
pouco mais a cifra de bilionária citada logo
acima.
O destaque da Receita Federal do
Brasil nessa operação foi tamanho, que, após
a vinculação do COAF ao novo Ministério da
Justiça, sob o comando do ex-magistrado
Federal Sérgio Moro, ninguém menos do que
o chefe da Inteligência dessa Secretaria
Especial e responsável pela condução dos
trabalhos, o Auditor-fiscal Roberto Leonel,
foi nomeado para a Direção do referido
Conselho. Surge assim um questionamento
básico: a indicação se deu por questões
políticas ou técnicas? Estamos diante de
autoridades com extrema expertise no
assunto ou apenas aventureiros?
A técnica rasa de se buscar
desqualificar o interlocutor é conhecida há

PROJETO SINFONIA
O Projeto Sinfonia da
Unemat,
disponibiliza ainda 42 vagas para aulas dos
instrumentos: bombardino, clarinete,
flauta, percussão/bateria, sax alto, sax
tenor, trombone, trompa, trompete e tuba.
As inscrições estão disponível até o dia 28
de fevereiro na Sede Administrativa da
Unemat, na Pró-Reitoria de Extensão e
Cultura, das 8h as 12 e das 14h as 17h. No
ato da inscrição é necessário a
apresentação de documentos pessoas, em
caso menores de 18 anos as inscrições
devem ser efetivadas pelo responsável. O
pré requisito para participar do projeto é ter
a idade mínima de 10 anos. As aulas são
gratuitas e iniciam a partir do dia 4 de
março.
VOLUNTARIADO
O Hospital de Câncer de Mato Grosso
realizará , neste sábado, 23, o Treinamento
de Voluntários da instituição. Para
participar basta comparecer ao local, ser
maior de idade e ter disponibilidade de
tempo. O treinamento acontece no
auditório do hospital das 9h as 10h 30 e
contará com orientações da Comissão de
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH),
da Capelania e do próprio setor do
Voluntariado. A coordenadora do projeto
de treinamento, Cleuza Pereira, convida a
todos que queiram doar amor, para se
fazerem presentes.
CANCELAMENTO DE TÍTULO I
Mais de 50 mil eleitores estão sujeitos ao
cancelamento de seus títulos eleitorais por
não terem comparecido às urnas nas três
últimas eleições consecutivas, e nem
justificado a ausência. O prazo para
regularizar a situação termina no dia 06 de
maio. É importante destacar que cada turno
da eleição conta como um pleito. Caso o
eleitor não lembre se faltou nos três últimos
pleitos, basta acessar o Portal do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso
(www.tre-mt.jus.br), e clicar na aba
"eleitor" e, após, clicar em "situação
eleitoral". Para obter a informação, o
eleitor pode informar o nome completo e a
data de nascimento ou o número do título
eleitoral. O sistema emitirá as seguintes
informações: "Situação Regular" ou
"Inscrição sujeita a cancelamento por
ausência às últimas eleições. Compareça
ao cartório eleitoral mais próximo para
regularização".
CANCELAMENTO DE TÍTULO II
De acordo com o levantamento do Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso - TREMT, Rondonópolis é o município com
maior número de eleitores em situação
irregular. Ao todo são 5,3 mil pessoas que
não participaram das últimas três eleições.
A segunda colocação nos eleitores mais
faltosos está com o município do
Primavera do Leste, com três mil eleitores
em situação irregular. Em terceiro está
Tangará da Serra, com 2,1 mil eleitores que
poderão ter seus títulos cancelados.

séculos, e foi compilada nos estudos
do nobre escritor alemão Arthur
Schopenhauer, que a chama de “Argumenta
AD HOMINEN”, no qual se busca por todos
os meios desqualificar o discurso do outro ou
mesmo encontrar alguma inconsistência. Em
relação a Receita Federal, nem a
desqualificação tampouco a busca por
inconsistências próspera. A uma por que
tentar desqualificar a atuação do Fisco
Federal e de suas Autoridades Tributárias
torna-se absurdamente inviável, uma vez que
os números não mentem.
A duas, pelo fato de que não há
inconsistência legal na atuação de uma
equipe especial formada pelos, mais
capacitados dentre os capacitados,
Auditores-fiscais, com a finalidade de
cumprir seu mister constitucional. A Equipe
Especial de Programação e Combate a
Fraudes Tributárias, foi instituída justamente
para atuar e autuar quando houver a
subsunção do fato à hipótese de incidência
tributária.
Não podemos confundir, de forma
alguma, um vazamento de informações que,
culposo ou doloso, terá sua responsabilidade
apurada, com a prerrogativa que tem o fisco
para apurar ilícitos tributários cometidos por
quem quer que seja. Não há no direito
brasileiro uma casta intocável do ponto de
vista tributário. É cediço que deixemos
muito claro que em nada converge o
conhecido, e criticado, foro por prerrogativa
de função com uma ideia absurda de, nas
palavras da nobre professora da FGV e
querida amiga Tathiane Piscitelli, a figura da
“malha fina privilegiada”. Todos, repiso,
todos estamos sob o manto das obrigações
principais e acessórias perante o fisco e por
ele passíveis de interpelação com relação às
nossas movimentações financeiras bem
como a respeito de nosso patrimônio.
Houve no passado a tentativa de
limitar a atuação do fisco em relação a esses
controles, todavia, dada sua importância, o
próprio STF se pronunciou por várias vezes,
tendo julgado constitucional os artigos 5 e 6
da LC 105 de 2001, que autoriza a

Autoridade Tributária da União a ter
acesso a movimentação financeira dos
contribuintes, reforçando a competência para
combater os ilícitos tributários. Como
exemplo podemos citar na ADI 2390/DF, o
excelente e esclarecedor voto do seu relator
Ministro Dias Toffoli, atual Presidente de
nossa Corte Suprema:
“O Fisco, é certo, detém ampla
informação relativa “ao patrimônio, aos
rendimentos e às atividades econômicas do
contribuinte” (art. 145, § 1º, da CF/88), e tem,
em contrapartida, o dever de sobre ela
silenciar (no sentido de não proceder à
divulgação); permanecendo lhe legítimo
utilizar os dados para o fim de exercer os
comandos constitucionais que lhe impõem a
tributação. E, enquanto a atividade do Fisco
se desenvolver sob esses limites (sigilo e
utilização devida), está respaldada pela
previsão constitucional inserta no art. 145, §
1º, da CF/88”. Complementa seu voto:
“Tenho, por tudo quanto foi exposto, que os
arts. 5º e 6º da LC nº 105/01, além de não
violarem qualquer garantia constitucional,
representam o próprio cumprimento dos
comandos constitucionais direcionados ao
Fisco, bem como dos comandos dirigidos aos
cidadãos, na relação tributária que os une.”
Por fim, nos resta dizer que não há
quem esteja abaixo, tampouco acima da lei.
Não há uma casta de privilegiados e
intocáveis pelo FISCO. A sociedade grita por
igualdade, princípio esse que me parece ter
sido convenientemente esquecido ou
negligenciado por algumas autoridades de
estado que preferem esbravejar aos quatro
cantos distorções da realidade em vez de
ouvir os gritos que há tempos vem das ruas.
Será que nossos cidadãos
concordam em termos alguns sendo
submetidos aos rigores da Lei e outros não?
E agora “José”, a lei é para todos ou
não?
MARCOS ASSUNÇÃO é auditor-fiscal da
Receita Federal em Mato Grosso e diretoradjunto de Assuntos Parlamentares do
Sindifisco Nacional.

Regras de como não irritar um cliente
Todo profissional em vendas deve
conhecer algumas regras fundamentais do
atendimento ao cliente com qualidade e o que
deve evitar para não irritar o cliente. Por que é
importante conhecer essas regras? Simples,
68% dos clientes deixam de comprar por causa
do atendimento e do comportamento dos
funcionários.
Esse é um dado alarmante, pois, todo
mundo sabe que, mesmo com toda essa nova
tecnologia a disposição do ser humano, o
atendimento de qualidade ainda é a maior
vantagem competitiva que uma empresa pode
ter.
Quer ver? Imagine uma loja que você
vai só por causa de um determinado vendedor.
Pode ser um restaurante em que o garçom já sabe
qual é a sua comida ou bebida preferida e te
chama pelo nome, ou o seu barbeiro que já sabe
qual é o corte que você gosta. Provavelmente,
você já conhece e se identificou alguma dessas
situações.
Fica claro que a qualidade no
atendimento é um grande diferencial e para que
isso aconteça existem algumas regras básicas
que devem ser praticadas no dia a dia da empresa
para não irritar o cliente. Vamos falar neste

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

artigo de algumas delas.
A primeira regra é: Clientes se irritam
quando não são atendidos com atenção e
cordialidade. Portanto, devem ser atendidos
como se cada um deles fosse o único. Como se
só existisse aquela oportunidade no dia. Então, é
o momento de colocar em prática todo
conhecimento e todas habilidades para expandir
ou fidelizar a carteira de clientes e converter em
resultados de venda.
A segunda é: Deixe o mal humor de
fora do seu atendimento. Muitas situações do
nosso da a dia podem nos fazer perder o nosso
“brilho os olhos”. Especialmente os problemas
familiares, financeiros e profissionais. É nesse
momento que o profissional de atendimento se
destaca, pois, não deixa transparecer que está em
um “mau dia” independente de seus problemas
pessoais. Dessa forma não passa a impressão de
má vontade, desânimo, impressões negativas de
si mesmo ou da empresa.
A terceira regra é: No “salão de vendas”
a coisa mais importante e o cliente. Sabia que
uma das coisas que mais irritam os
consumidores quando entram em um ambiente
que pode ser uma loja ou um restaurante e se
deparam com um grupo de atendentes ou

EXPEDIENTE

vendedores conversando como se
ninguém estivesse ali eles se sentem rejeitados.
Por isso, devemos tratar todos de forma cordial e
sem julgá-los pela sua aparência, sexo, raça,
religião, tipo físico, idade ou etc.
A quarta regra é: Sua postura é
importante. Sua forma de atender os clientes
fará com que eles gostem e confiem em você ou
não. E nem é preciso você ter falado com eles
para criar ou a empatia. A partir do momento em
que os clientes entram no ambiente, já começam
a formar a opinião sobre ele, sobre seus produtos
e sobre você. Você fala e desperta o interesse do
outro, por meio da sua postura e aparência.
Existem outras regras, mas, para não
me alongar ainda mais neste artigo, posso citar:
esteja sempre pronto e preparado, conheça seu
produto ou serviço, seu mercado, sua empresa e
seus concorrentes. Quem é mal preparado irrita
os seus clientes, pois, estes estão cada vez mais
exigentes.
LUIZ VICENTE DORILEO DA SILVA “SHIPU”, é palestrante, consultor formado em
administração com MBA Executivo
Internacional e especialista em marketing.
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COMBATE AO TRÁFICO

Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal de Cáceres

Mecânico de Cáceres é preso na Operação
Lagoa Verde deflagrada pela Polícia Federal
Redação c/ Assessoria
Foto: PF

A

Polícia Federal deflagrou
ontem (20) a Operação
Lagoa Verde, com o
objetivo de combater os crimes de
tráfico internacional de drogas e
organização criminosa. Ao todo
foram cumpridos 18 mandados
de prisão e busca e apreensão nos
municípios de Cáceres, Mirassol
D'Oeste, Sinop, Tangará da Serra
e Nova Xavantina e em São
Paulo/SP.
Os mandados foram
expedidos pela 1ª Vara da Justiça
Federal de Cáceres.
Nas primeiras horas da operação
foi preso em Cáceres, um
mecânico, suspeito de ser o
responsável por preparar os
"mocós" para o transporte da
droga nos veículos da
organização.
De acordo com a Polícia
Federal, a droga em sua maioria
era acondicionada em pneus, que
eram preparados em Cáceres,
pelo mecânico. No decorrer da
operação, a Polícia Federal,
juntamente com o Grupo
Especial de Fronteira (Gefron),

flagrante no momento da
entrega do entorpecente. A droga
estava escondida nos quatro
pneus do veículo. Na ocasião, os
transportadores da droga e os
compradores foram presos.
O nome da operação é
uma alusão ao termo utilizado
pela organização criminosa em
referência à quantidade de
dólares que era enviado para
Bolívia em troca do entorpecente.

RECURSO

Câmara aprova crédito adicional no valor de
150 mil reais para o Lar das Servas de Maria

Drogra encontrada no meio do mato em Tangará da Serra

realizou duas apreensões
de entorpecente em Tangará da
Serra/MT e Itauçu/GO.
Em uma das apreensões,
mantida sob sigilo até a presente
data, a PF e o Gefron localizaram
128 kg de entorpecentes. A droga
estava escondida em um matagal
de uma fazenda em Tangará da
Serra/MT.

Como não houve prisões
nem divulgação da apreensão, os
supostos traficantes, ao
perceberem o sumiço da droga,
passaram a torturar um dos
integrantes da organização
criminosa, acusando-o de ter
furtado o entorpecente. A Polícia
Federal e o Gefron precisaram
intervir para impedir que o

CANCELAMENTO

Carnaval Cultural de Cáceres é cancelado
A
Assessoria

organização do Carnaval
Cultural 2019 comunicou na
manhã desta quarta-feira(20)
que o evento foi cancelado. O
anúncio foi feito no programa do
radialista Luizmar Faquini na Rádio
Difusora.
O evento seria realizado sem
recurso público, e aconteceria nos
dias 02 a 05 de março na Praça da
Cavalhada em Cáceres.
A realização do Carnaval é
uma iniciativa de um grupo de
cacerenses que se reuniram a fim de
celebrar uma das festas mais
populares do país.
A ideia era fazer um
Carnaval à moda antiga, com muitas
marchinhas de Carnaval, blocos com

sequestrado fosse
torturado até a morte, realizando
a prisão dos torturadores.
Em outra apreensão,
ocorrida em Itauçu/GO, os
agentes federais e o Gefron
acompanharam um veículo que
transportava a droga desde a
entrada no Brasil, que ocorreu por
Vi l a B e l a d a S a n t í s s i m a
Trindade/MT, até a cidade de
Itauçu/GO, onde foi realizado o

pessoas fantasiadas,
barracas de comidas típicas e
exposições de artistas plásticos,
valorizando a cultura
matogrossense.
Franco Valério que também
é da organização explicou que os
órgãos de segurança, não
conseguiriam ceder profissionais
para o evento e que mediante a isso,
foi solicitado que o evento fosse
cercado.
"A Policia Militar sugeriu
que fechássemos todo o espaço da
Praça da Cavalhada, mesmo sendo
um Carnaval pequeno e de rua. Os
custos para se fazer isso seria em
torno R$ 30 mil reais, e devido a isso,
impossibilita a realização do
Foto: Divulgação

A Professora Elisabete
Dutra, em nome dos organizadores
pediu desculpas a toda a sociedade e
agradeceu a cada um que participou
do primeiro mês de produção.
"Quero agradecer a cada pessoa que
participou com a gente.
Quero dizer também que a
nossa Feira Cultural terá seu evento
na terça de Carnaval". Ao fim da
entrevista, Franco Valério fez um
apelo a classe política da cidade e do
Estado.
"Prestem muita atenção na
nossa cidade. O Turismo precisa ser
alavancado, precisamos ser uma
cidade indutora do turismo não só
em época de Festival de Pesca.
Precisamos que durante o
ano todo, exista Políticas Públicas
que incentivem as festas de santos,
os agentes culturais e grupos
culturais", finaliza o produtor de
eventos.

Assessoria

N

a última sessão ordinária,
a Câmara Municipal de
Cáceres aprovou um
crédito adicional de 150 mil reais,
da Secretaria Municipal de Ação
Social, para ser repassado ao Lar
das Servas de Maria (Abrigo dos
Velhos). O recurso é oriundo de
emenda federal e foi recebido pelo
município no dia 28 de Dezembro
de 2018, tendo somente até 28 de
Fevereiro de 2019 para ser
disponibilizado. “Uma das coisas
que fazemos bem é analisar
prioridades.
A CCJ e a Comissão de
Finanças se comprometeram em
adiantar os pareceres para votação

ainda na sessão de leitura,
para evitar qualquer contratempo
com a disponibilização do recurso.
Por isso a pressa, por uma boa
causa.” Explica o vereador Cézare
Pastorello (Solidariedade),
presidente da CCJ.
O Lar das Servas de Maria
acolhe, atualmente, 37 idosos
desamparados por suas famílias, e
tem sido uma referência no cuido
com as pessoas nessa condição. O
trabalho dos dirigentes é
voluntário e pautado na caridade.
Com todos os pareceres, o
projeto foi lido e já votado na
mesma sessão. Agora, segue para
sanção do executivo.
Foto: Assessoria

Vereador Pastorello e Prof. Nivaldo - Presidente do Lar

Organizadores do Carnaval Cultural em entrevista explicando o motivo do cancelamento
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Cerimônia de lançamento reúne autoridades e criança e adolescentes da rede municipal e estadual de ensino

Projeto "Prevenção Começa na Escola"
será lançado hoje em Cáceres pelo MP
Da Redação

Foto: Divulgação

PROJETO SOCIAL

Gefron reinicia Projeto de jiu-jitsu
nesta semana em Porto Esperidião
Assessoria

N

a tarde desta terça-feira
(19), na Base
Operacional do
GEFRON em Porto Esperidião,
foi reiniciado em conjunto com a
Guarda Mirim o projeto Jiu-jitsu
GEFRON.
As crianças fizeram
atividades físicas, como
alongamento, aquecimento e uma
corrida de 3 km, pela área central
da cidade e posteriormente o
treino de jiu-jitsu e no final foi
oferecido lanche para todos.
O projeto atualmente
atende 26 jovens é realizado em
parceria com a Polícia Militar e a
Prefeitura Municipal, tendo
como coordenador o 2° ten. PMMT Luiz Felipe Pedroso da Silva.

Por meio de peça teatral temas relevantes serão abordados

C

áceres será a primeira
cidade do interior do
Estado a receber o Projeto
"Prevenção Começa na Escola".
Desenvolvido pelo
Ministério Público do Estado de
Mato Grosso, por meio da
Procuradoria Especializada em
Defesa da Criança e do
Adolescente e em parceria com as
Promotorias de Justiça da
Infância e Juventude e a
companhia de Teatro Vostraz, o
projeto tem como objetivo
sensibilizar crianças e

adolescentes sobre
questões relacionadas ao abuso
sexual, bullying, violência
doméstica, entre outras práticas.
O que é? O que fazer? Onde
buscar ajuda? São algumas das
respostas que a peça teatral
apresentará.
A cerimônia de
lançamento acontece hoje no
plenário do Tribunal do Júri da
Comarca de Cáceres e será
realizada em duas etapas a
primeira as 9h 30 e a segunda as
15h 30, com a presença de

representantes da rede de
proteção da criança e do
adolescente, diretores de escolas
municipais e estaduais e crianças
e adolescentes entre 6 (seis) e 14
(quatorze) anos de idade, além de
grupos artísticos locais.
O projeto visa por meio de
apresentações culturais como
teatro, dança e música despertar o
interesse para problemas sociais
graves, além de assegurar o
envolvimento da sociedade na
sua participação em busca de
solucionar esses problemas.

As aulas de Jiu-jitsu
ocorrerão duas vezes na semana (
todas as terças e quintas-feiras),
com duração de uma horas e serão
ministradas por policiais
militares do Gefron.
A parceria entre a Cia da
PM de Porto Esperidião e Gefron
tem por objetivo de utilizar essa
arte esportiva como ferramenta
de inserção social e crescimento
pessoal dos jovens em risco na
nossa comunidade.
O projeto possibilita um
ambiente esportivo de
aprendizado saudável e positivo
na vida das crianças, visando
ajudar na formação do caráter e
no desenvolvimento físico e
moral.
Foto: Divulgação

Atividades do projeto Jiu Jitsu foram retomadas

LEGISLATIVO

Em Mirassol D'Oeste presidente
da câmara reduz o próprio salário
Mirassol Urgente

A

presidente da Câmara
Municipal de Mirassol
D'Oeste, Cleonice Alves
de Oliveira, retificou a Portaria n.
004/2019, que previa atualização
salarial no percentual de 3,43%
aos vereadores, servidores e

presidente da casa. Na
retificação, ela altera de R$
8.012,83 para R$ 7.590,00 o
salário recebido pelo vereador
que ocupa ou vier a ocupar o
cargo de presidente do
legislativo.
Foto: Reprodução

Na prática, a redução
atinge o salário da atual
presidente e tem o potencial de
gerar uma economia de mais de
cinco mil reais ao ano para os
cofres públicos.
Além disso, com a
medida, o salário do presidente da
casa observará o que determina a
Constituição Federal, em seu
Artigo 29, quando define que o
salário do presidente de Câmara
de Vereadores, em cidades com
até cinquenta mil habitantes, não
pode ser superior a 30% ao salário
de um deputado estadual.
O salário dos demais
vereadores e servidores da
Câmara Municipal
permaneceram inalterados. A
retificação foi publicada no
Diário Oficial ainda no mês de
Janeiro, com reflexos no
recebimento naquele mesmo
mês.

Câmara Municipal de Mirassol D' Oeste
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MOBILIZAÇÃO

Atividade uniu de forma histórica as centrais sindicais e as organizações de sindicatos de trabalhadores estaduais e federais de todo o Brasil

Adunemat participa de mobilização nacional
contra a reforma da previdência em São Paulo
Assessoria
Foto: Assessoria

Assembleia Nacional, uma
vez que a classe demonstra total

proposta apresentada hoje
para Reforma da Previdência e busca

intensificar no Estado de
Mato Grosso ações para enfrentá-la.

FALTA DE PLANEJAMENTO

Em Pontes e Lacerda, aulas na zona rural começaram semana
passada e licitação para o transporte escolar acontece só hoje
TVCO Pontes e Lacerda

O

Edna Sampaio, vice-presidente da Adunemat

A

cidade de São Paulo (SP)
recebeu, nesta quarta (20), a
Assembleia Nacional da
Classe Trabalhadora. A Assembléia
foi convocada pelas centrais
sindicais em um ato de resistência
contra a reforma da previdência
apresentada hoje pelo presidente Jair
Bolsonaro.
A atividade que aconteceu
na Praça da Sé, uniu de forma
histórica as centrais sindicais e as
organizações de sindicatos de
trabalhadores estaduais e federais de
todo o Brasil em um ato
extraordinário de união da classe
trabalhadora contra a reforma da
previdência.
Para Edna Sampaio, vicepresidente da Adunemat, o ato não é

um projeto de reforma, mas
sim um projeto de extinção da
aposentadoria dos trabalhadores
brasileiros, onde as mulheres são
especialmente atingidas, uma vez
que o projeto propõe equiparação da
idade da aposentadoria e restrição
dos direitos entre os homens e as
mulheres. Para ela, as mudanças
pretendidas com a proposta
apresentada hoje "é a extinção da
aposentadoria", no qual a classe
trabalhadora precisa se mobilizar,
caso contrário, ninguém conseguirá
se aposentar, especialmente as
mulheres.
A Associação dos Docentes
da Unemat (ADUNEMAT), frisa a
importância da participação de um
representante do Sindicato na

ano letivo nas escolas
municipais teve inicio na última
quinta-feira (14), porém grande
parte dos alunos da zona rural estão
perdendo aula por falta de transporte
escolar.
De acordo com informações,
até o momento, não há motorista para
cobrir cerca de 4 linhas existentes e
também há falta de linhas terceirizadas,
cuja licitação só ocorrerá hoje (21).
Várias mães, que estão
preocupadas com a impossibilidade dos
filhos irem à escola, denunciaram o
problema à TV Centro Oeste.
O que muitas delas dizem é que
na escola há poucos alunos estudando,
chegando a ser dois por sala de aula. Isso
por que as linhas de São Gonçalo, Furna
Azul, Cerro Azul e Santo Amaro, por
exemplo, estão sem motorista para o
transporte.
A Escola Cirila Francisca da
Silva estaria na mesma situação. Ela tem
capacidade para duzentos estudantes e
desde o inicio do ano letivo, não chega a
receber cinquenta. Uma das mães
denuncia que a linha completa do Cerro
azul de aproximadamente 50 alunos
que estão sem assistir as aulas.
Segundo informações o diretor
daquela Unidade já respondeu o
questionamento feito pelas

comunidades, dizendo que não
pode cessar os trabalhos e deixar os
alunos que estão indo para a escola, sem
aula.
Entenda o caso - A Secretária de
Educação trabalha com dois sistemas de
transporte, um próprio e outro
terceirizado.
O transporte próprio está
sofrendo dispensa e contratação de
novos motoristas. Por essa razão os

Quanto ao serviço terceirizado,
a licitação para as linhas escolares só
será realizada nesta quinta-feira (20),
pela manhã. É bom ressaltar que as aulas
começaram no último dia quatorze.
Ausência de planejamento - Há
comentários de que a Secretaria de
Educação enviou pedido para a abertura
do processo de licitação dessas linhas
terceirizadas ao Prefeito Alcino
Reprodução
Barcelos em setembro do ano Foto:
passado.

Alunos estão sem transporte escolar
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PAIXÃO DOENTIA

Relacionamento extraconjugal leva mulher
atropelar a esposa, para ficar com seu marido
Fronteira Alerta

Foto: Divulgação

Prints da conversa enviada pela suspeita

U

ma mulher de 49 anos,
tentou contra a vida de
uma jovem de 21 anos,
que é mulher de um homem, com
quem a suspeita havia se
envolvido,
em um caso
extraconjugal que quase
terminou em morte. O fato
ocorreu na cidade de Porto
Esperidião, no início da tarde
desta segunda, 18, por volta das
13 horas, quando A Polícia
Militar tomou conhecimento
somente por volta das 18 horas,
quando a vítima e seu marido
procuraram o Quartel da PM para
realizarem a comunicação do fato
ocorrido.
Conforme consta no
Boletim de ocorrência da Polícia
Militar, a vítima V.S.S de 21 anos,
compareceu à Unidade Policial
com seu marido J.E FS, 27, por

volta das 19:43,
informando que por volta das 13
horas, vítima V.S.S. encontravase com sua bicicleta transitando
pela rua Dorival S.L.Lebre, e
quando estava próximo ao
SIVAN, foi Surpreendida é
atropelada.
Segundo a mesma um
veículo de cor branca, 4 portas e
com vidros escuros,
aparentemente um Renault
Sandero, veio por trás, batendo na
traseira de sua bicicleta lhe
jogando ao chão. A vítima
apresentava lesões nos joelhos,
no pé direito e nas costas,
proveniente do atropelamento,
que segundo relatos do casal seria
proposital, causado
intencionalmente por uma
mulher, com quem o esposo havia
tido um relacionamento extra-

mesma não procurou
atendimento médico pois ficou
com medo de ser novamente
encontrada pela suspeita na rua, e
sofrer nova tentativa de morte.
O marido da Vítima e pivô
da disputa amorosa, se é que
podemos dizer assim, teria
recebido mensagens pelo celular
através de aplicativo de
mensagens, no dia 17, domingo,
onde a suspeita teria feito
ameaças a vítima caso ele não
ficasse com ela.
Segundo marido relatou
aos policiais, o mesmo teria
pedido que a suspeita não fizesse
nada com sua esposa, mas ele não
queria mais nada com ela.
Segundo o Boletim de
Ocorrência no decorrer desta
conversa a suspeita fez várias
ameaças de morte a vitima.
Ainda conforme
ocorrência registrada a
testemunha narrou que por volta
das 13h 31 a suspeita enviou nova
mensagem logo após o fato
ocorrido com os seguintes dizeres
"sua mulher é difícil de morrer
Achei que passando com
carro já ia dar certo, mas de hoje à
noite não passa, pena que seu
filho não estava junto".
Conforme informado
ainda no boletim de ocorrência os
policiais realizaram diligências
porém a suspeita não foi
localizada na cidade e vários
prints das conversas foram
impressas e repassadas juntos
com o referido documento para
Delegacia de Polícia Civil que
passa a investigar o caso.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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NOVA CONTRATAÇÃO

Precisamos encaixar a qualidade com nossa realidade financeira. Queremos jogadores experientes, mas dentro do nosso orçamento

Sinop pretende contratar mais três
jogadores para seguir no Estadual
Foto: Divulgação

Só Notícias

Sinop pretende contratar mais três jogadores

O

MATOGROSSENSE

Araguaia contrata atacante que já esteve no
futebol da Inglaterra e Letônia para o estadual
Só Notícias

O

atacante Vitor Flora,
de 28 anos, foi
anunciado, pela
diretoria do Araguaia como
novo reforço da equipe para
seguir no Campeonato Mato-

grossense Eletromóveis
Martinello.
O jogador chegou em
Barra do Garças, para se juntar
à diretoria O presidente Celso
Sousa disse que o atleta já vem
Foto: Divulgação

Atacante Vitor Flora foi anunciado como o mais novo reforço do Araguaia

em condições para atuar contra
Luverdense, no sábado, às 18h,
no Passo das Emas, em Lucas
do Rio Verde.
O atacante tem
passagens pelo Botafogo (SP),
Liverpool (ING), Goiás (GO),
Rio Branco (SP), Francana
(SP) Daugava Riga (LAT),
Monte Azul (SP) e Formiga
(MG).
O treinador Carlinhos
Minaçu vai observar o jogador
nos treinos de hoje e definirá se
entrará em campo contra o time
de Lucas do Rio Verde.
Atualmente o Galo da
Serra está na oitava colocação
da classificação com cinco
pontos, restando apenas 4
rodadas para o fim da primeira
fase se não reagir poderá cair
na colocação e ser rebaixado a
Séria B, do mato-grossense do
próximo ano.
O Araguaia tem apenas
33.3 % de aproveitamento na
competição.

QUINTA FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dia 21/02/2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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Sinop Futebol Clube
pretende contratar
mais três jogadores
para seguir no Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello. Atualmente, a
necessidade é um lateralesquerdo, para substituir
Wilson, que está no
departamento médico e um
atacante, no lugar de
Riquelme, que se lecionou ao
se chocar com um atleta
pernambucano, no confronto
contra o Santa Cruz, pela Copa
do Brasil, quando o Galo foi
eliminado, além de um
zagueiro. O time está no G4 do
estadual.
“Precisamos encaixar a
qualidade com nossa realidade
financeira. Queremos
jogadores experientes, mas
dentro do nosso orçamento.
Estamos pesquisando para ver.
Já tem alguns campeonatos se
afunilando e pegar jogador que

não está parado seria
muito bom”, disse o gerente de
futebol do Galo do Norte,
Valdemir Silva.
Para a sexta rodada do
campeonato o técnico Geani
Freitas poderá contar com o
volante Natan e o lateral
Marquinhos, que cumpriram
suspensão e já estão à
disposição para enfrenta o
União de Rondonópolis,
sábado, às 20h, no Gigante do
Norte.
Atualmente, o Galo do
Norte está na quarta posição da
classificação, com oito pontos.
Na última rodada empatou
com o Operário Várzeagrandense, sem gols.
Já o Colorado está na
vice-liderança, com 11 pontos,
dois a menos que o líder
Cuiabá e goleou o lanterna
Operário FC, por 4 a 0, na
última rodada, na Arena
Pantanal.

BATATA COMUM A KG . . DE R$ 4,79
CEBOLA PERA A KG . . .....DE R$ 3,39
CENOURA KG . .................DE R$ 4,99
TOMATE CARMEM KG . . DE R$ 6,29
MEXIRICA POKAN KG . ....DE R$ 8,19
UVA BENITAKA KG . . ......DE R$ 15,39
REPOLHO VERDE KG . .....DE R$ 4,19

www.jornalcorreiocacerense.com.br

PARA R$ 3,89
PARA R$ 2,89
PARA R$ 3,99
PARA R$ 3,99
PARA R$ 4,99
PARA R$ 10,99
PARA R$ 3,69
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********************
By Rosane Michels

Esotérico
A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de bom desenvolvimento
no trabalho, especialmente se
estiver envolvido com um grande projeto. O
momento é ótimo também para organizar
uma rotina mais disciplinada.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se da vida
social. Sua energia vital pode estar mais
baixa. É hora de deixar para trás situações
e pessoas do passado.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de mudanças positivas
que podem transformar sua vida
amorosa. Um romance pode dar um
passo à frente. Mas se for comprometido,
o namoro fica mais sério.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com um projeto em equipe, que pode estar
em sua fase final. O período pode estar
relacionado com um importante contato
comercial que, finalmente é conquistado.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de estar mais perto dos seus. O
momento pode envolver a reforma,
construção ou negociação de compra ou
venda de um imóvel.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de finalização de planos e projetos
que envolvem sua vida profissional e
carreira. Pode haver aumento de
responsabilidade e mais seriedade com
relação ao seu caminho profissional.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de acordos e negociações que podem
envolver um projeto e/ou um novo
contrato. O momento pede organização e
disciplina. Bom para os estudos e
viagens de negócios.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em seu
signo, indicando um dia de
maior seriedade e consciência de seu
caminho espiritual. O momento é ótimo
para os estudos e para um contato mais
profundo com o Sagrado, dentro e fora de
você.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com suas finanças, que devem passar por
uma espécie de organização. O momento
pode envolver o aumento de seus
rendimentos.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de maior envolvimento
com acordos e negociações envolvendo
uma grande soma de dinheiro. O momento
pode estar relacionado com a
concretização de uma parceria financeira.

A Lua continua Cheia em
seu signo e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de finalização de projetos, pessoais
ou profissionais. Um ciclo se fecha e em
poucos dias, um novo começa a abrir-se.
Boas notícias podem chegar a qualquer
momento.

A Lua continua Cheia em
Virgem e agora recebe um
ótimo aspecto de Plutão,
Saturno e Vênus em
Capricórnio, indicando um
dia de movimento na vida
social e aumento de responsabilidade nos
relacionamentos, pessoais e/ou
profissionais. O momento pode envolver a
decisão por um namoro.

Energia positivas ao ilustre aniversariante Gilmar Batista Marostega, que ontem celebrou ao lado dos
familiares mais um ano de vida. Que esse novo ano seja de muita luz, saúde, felicidades e realizações. Que a
alegria acompanhe você por todos os momentos e que Deus continue guiando todos os seus passos e
iluminando cada vez mais os seus pensamentos. Na foto com o netinho.

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

"Amigo é coisa pra se guardar no lado
esquerdo do peito", assim diz a música
de Milton Nascimento. E assim nas
horinhas de folga se encontram para um
bate papo descontraído celebrando a
amizade de tantos anos. Hoje o nosso
abraço a esse trio maravilhoso José
Carlos Carvalho, Adilson Reis e o
maestro Osmar.

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

No rol dos aniversariantes recebendo
dos amigos e familiares os parabéns
Adriano Faria a quem enviamos os mais
sinceros votos de felicidades. Que o
Criador abençoe você a cada ano, e que
essa nova idade lhe traga muitas
chances para vencer, pois você merece.
Muitos anos de vida, e um feliz
aniversário!

Uma excelente quinta feira ao casal Nelio Dauzacker Maciel
Campos e Francyanne Vittorazi, que desfilam simpatia, charme
e beleza por onde frequentam. Família linda que merece nosso
carinho especial de hoje.

