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PAIXÃO E PÁSCOA

Ponto alto das celebrações o auto da Paixão, que acontece esta noite no salão anexo a Igreja N. Sra. Aparecida encenado por jovens do Grupo Teatral El Shaddai

Família católica de Cáceres se
confraterniza na Semana Santa
Foto: Facebook

A Semana Santa em Cáceres, assim como na maioria das cidades
brasileiras, foi aberta no dia 25 último, com a missa e procissões do
Domingo de Ramos e prossegue até o domingo de páscoa, quando missas,
rituais clérigos (lava-pés, sermões, adoração) são celebrados na Catedral e
paróquias. A programação pode ser conferida nesta edição. Página 03

PARCELA ÚNICA

IPTU de 2018 em Cáceres
terá até 30% de desconto

Página 03

Procissão de Ramos abriu a Semana Santa em Cáceres
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Aleluia, tá chegando a Páscoa!
Até que enfim, depois que o ano
começou após o carnaval, finda a quarentena,
estamos chegando as vésperas da páscoa, uma
data especial, senão, a segunda mais
importante na efeméride Cristã, (a 1ª é o
Natal), pois representa a ressurreição
daqu'Ele que gerado de uma virgem pelos
poderes do espírito santo, veio ao mundo, para
nos salvar. Tivemos uma semana mais que
santa, aberta com o ritual de Domingo de
Ramos, celebrando a entrada triunfal de Jesus
em Jerusalém, aclamado pelo povo, com
ramos de oliveiras e palmeiras.
Tudo é uma questão de tradição,
respeito e fé, afinal, no mundo cão que a gente
vive, só mesmo Deus para nos salvar dos
maus que perambulam à caça de vitimas
incautas que não buscam o poder onisciente
do Pai. Em casa, no trabalho, com familiares,
vizinhos, amigos, a gente deve não apenas
esta semana, mas durante todo o ano,
comungar a religião (em latim-religare) do
bem, da lealdade, verdade e do amor.
Lembrar que os 10 mandamentos se
resumem em apenas um: “amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a ti
mesmo,” já que somente assim, estaremos
sempre em conexão com o Criador. Com esta
blindagem, conseguimos trabalhar com
dignidade, ganhar o sustento sagrado com
nosso suor, superar obstáculos e vencer
desafios, enfim, ser gente, o oposto disso é
projeto, e mal feito.
Jargões a parte, sigamos a semana:
veio a quarta feira santa, os mais tradicionais
evitando carne vermelha nas refeições,
ontem, a véspera desta sexta feira maior, e
depois das missas, via-sacra, procissões,
amanhã, chega o sábado de aleluia, dia de
malhar o Judas.
Saudade dos tempos idos, quando a

AULINHA DE PORTUGUÊS
Durante a entrevista do juiz Sérgio Moro
no programa Roda Viva, da TV Cultura
esta semana o magistrado cometeu grave
erro de português, durante um trecho:
“havia todo um anseio da população para
que houvessem reformas legislativas que
incrementassem a eficiência do sistema
em relação a esse tipo de criminalidade.”
Ora, amigos, como se sabe, o “haver”,
quando utilizado como impessoal, deve
concordar na 3ª pessoa do singular. Isso
ocorre porque o verbo não tem sujeito, ou
seja, alguém que execute a ação. É “haver”
no sentido de “existir”.
AULINHA DE PORTUGUÊS II
Ainda sobre um trecho da fala do Moro,
chama a atenção o uso de “todo um”.
Apesar de ser mais comum a combinação
entre “todo” e o artigo definido (indicando
a totalidade de algo), é possível
encontrarmos sim o artigo indefinido.
Desaparece, naturalmente, a vacilação
quando, em vez do artigo definido,
aparecer o indefinido um, pois aí todo um
denota inteiro, total: todo um dia, a par de
um dia todo, toda uma cidade, construção,
aliás, sem razão, rejeitada por puristas
intransigentes.
Z.P.ESPERA!
Amigo jornalista Sinézio Alcântara nos
diz que programada para ser entregue no
mês de maio, mês que vem, pra ser mais
claro, as obras do complexo arquitetônico
da Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) de Mato Grosso, instalada em
Cáceres, não está 10% concluída.
Conforme matéria do amigo, no distrito
industrial onde se executa o projeto, um
grupo de pouco mais de 30 funcionários da
construtora Primus Incorporação e
Construção Ltda, ainda patina em obras de
fundação. É isso aí, amigo, a prima do
VLT, é a famosa decana Z.P.Espera, dia 31
de fevereiro, chega.
VESTIBULAR/UNEMAT
Cansou de malhar o Judas? Vai acordar
com ressaca da Páscoa? Cai da cama
cedinho na segunda, amigo, que começam
as inscrições on-line para os vestibulares
da Unemat, que vai abrir 2.520 vagas, em
13 campus, com matrículas dos
aprovados, no segundo semestre deste
ano. A inscrição deve ser efetuada via
i n t e r n e t , n o e n d e r e ç o
www.unemat.br/vestibular, no período de
2 de abril a 10 de maio. O valor da taxa é de
R$ 100. Tá duro, porque tem renda
familiar inferior a dois salário mínimos, é
doador de sangue ou profissionais técnicos
da educação Superior da universidade,
pede isenção de taxa, que tem direito, mas
alerta pro prazo, de 2 a 5 de abril.
DIA DO MARCELO
Tai, Marcelo, dia 28 de março, anteontem
você devia estar aqui pra bater uma
geladinha com a gente, afinal, era o seu
dia, o Dia do Diagramador, 28 de março,
mas mesmo com atraso e com você longe,
receba em tempo o abraço da equipe do
Correio, do Lorde Dannyelvis; da Blondye
Rosane, a chefinha; do Dodô (gráfico); do
Gaucho do marketing, enfim de todos nós,
extensivos aos demais diagramadores da
city. Prá quem não sabe, o diagramador é
aquele profissional que produz o design
gráfico do jornal, revista e similares,
tornando a leitura mais agradável.

gente reunia a turma e se vingava dos políticos
da época, representados nos bonecos
amarrados em postes e surrados até virarem
trapos. Hoje em dia com tantos Judas
delatores, corruptos, propineiros, se trocando
por milhões de moedas, fica difícil alguém
menos avisado pode cair num papo de fakenews e errar o alvo correndo o risco de ser
preso sem denuncia e curtir a páscoa atrás das
grades. Por falar em Páscoa, Aleluia mesmo,
domingo tem Páscoa, a celebração religiosa
quando a gente convertida comemora e
reverencia a ressurreição de Jesus após a sua
crucificação, consoante o registro do Novo
Testamento, simbolizando o renascimento.
Embora a história registre que a
Páscoa já existia do Cristianismo,
(comemoração dos judeu pela libertados da

escravidão no Egito, somos pelo Novo
Testamento e se nele diz que Jesus aos doze
anos de idade teria sido levado pela primeira
vez pelos seus pais, José e Maria, para
comemorar a Páscoa, sigamo-lo, como filhos
devotos do Espírito Santo.
Páscoa, ou Pessach, como praticam
os judeus, fiéis à tradição descrita no livro do
Êxodo 12.14, sejamos conscientes de nossa fé
em Deus, hoje e sempre, alma pura,
pensamentos limpos e a mente solidária,
traduzidos em atos de cidadania com nosso
próximo, uma vez que somos o próximo dele,
e juntos, filhos de um só Pai, Deus, que não
tem país, igreja e ou religião, o único supremo
poder, Ele! Mesmo sendo hoje dia 1º de Abril,
verdade, gente, tenham uma Boa Páscoa, que
semana que vem tem mais.

Já deu de protagonista de novela!
Pensando que protagonista não deve só
ficar ocupando vaga em novelas e seriados, decidi,
dentre tantas reivindicações possíveis, levantar mais
uma bandeira: a do protagonismo político e social.
Não se trata de modinha passageira. O protagonismo
descrito, mais do que um blefe, ou mais do que uma
sugestão, significa estimular a participação de todas e
todos no espaço público.
Não há protagonismo sem participação.
Não é o destaque individual, a fama ou o culto à
personalidade que convertem uma pessoa em
protagonista. É a participação maciça, dialogada e
compartilhada no espaço público que consegue essa
proeza. E consegue, porque mobiliza e articula
interesses dos mais plurais em prol de causas mais
amplas, que não são egoístas ou oportunistas, causas
que são sensíveis ao real, ao que diariamente bate em
nossos rostos e fingimos desconhecer, causas que
abrem nossas mentes e corações para um novo
tempo, a ser construído, diga-se de passagem, por nós
mesmos, a partir de nossas lutas e conquistas. E para
que isso ocorra, é preciso transcender os discursos e
os anúncios. De lero lero, meus caros, “o andar lá de
baixo tá cheio”.
Sabe, andei reparando que nos falta discutir
um pouco mais sobre o tipo de participação que
queremos. Falamos em participação aqui e acolá,
contudo, não temos muita noção do que se trata e de
como se manifesta.
Bom, a princípio, já que o Brasil é um país
de democracia representativa, dizem que participar
seria votar. Em cada eleição então, escolheríamos
nossos candidatos, fazendo aí uma avaliação de suas
propostas e de suas leituras de mundo – como
pensam, como se posicionam e como reagem diante
de assuntos caros a nós mesmos. Está aí, isso já seria
participar. Ponto final e nada mais. Obviamente que a
participação está para além disso.
O direito ao voto, exercido em dois e dois
anos, pura e simplesmente não consegue reunir em si,
todos os elementos que ainda podem ser colocados na
conta da participação. A listinha é (e pode ser) bem

maior. Se só o voto fosse utilizado como exemplo de
participação, estaríamos perdidos. Há mais coisas.
Muito mais. Dizem também que tendo dado o voto a
um candidato, independentemente do resultado – se
eleito ou não – após o pleito, é importante ficar de
olho em quem tiver tomado posse, fiscalizar seus
pronunciamentos, suas ações e serviços. É, faz
sentido. Digamos que começamos a engrossar o
caldo da participação.
Acompanhar os candidatos eleitos por nós,
é uma atitude um pouco mais proativa, quando
comparada apenas ao exercício em si do direito ao
voto. Continuar atento ao que fazem ou ao que
deixam de fazer, a apresentação de projetos de leis, as
audiências públicas organizadas, suas ausências nas
sessões e suas viagens porventura não justificadas,
por exemplo, demonstra que, depois das eleições,
não cabe a nós, eleitores e eleitoras, lavar as mãos,
visto que a representação que admitimos não é um
cheque em branco, há deveres a serem respeitados.
Mas não para por aí. Dizem mais. Dizem
que a participação, aliada às ideias anteriores, é se
manter bem informado, atualizado, saber tim tim por
tim tim, por “a” mais “b”, de tudo o que acontece no
Brasil e no mundo, e se quiser ainda, a depender do
interesse, de tudo o que acontece inclusive no
universo. E as informações acumuladas – e aqui
começa o perigo – não carecem de investigação
alguma sobre suas fontes. As pessoas que disseram, a
forma como disseram e o que disseram não têm muita
relevância.
Pra que perder tempo com isso, se o que
importa é ter a informação consigo. E quanto mais
tiver melhor. E se tiver dados estatísticos, nossa! Fica
melhor ainda. Olha, parece piada, mas é o que dizem
e é o que fazem. É o que, na verdade, muitos fazem. E
muitos fazem com gosto, com vontade mesmo, o que
é ainda pior.
Participação não combina com senso
comum, com boataria, com disque me disque, com
achismos e, principalmente, com fontes únicas. As
informações são importantes, manter-se informado é
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importante. Acredito inclusive que estar antenado é
um incentivo e tanto para a participação.
Mas isso não pode ser entendido como uma
carta branca para a reprodução e o repasse de
qualquer notícia, sem ao menos consultar sua
origem. Não é a quantidade que faz a diferença, mas a
sua qualidade. E a qualidade é filtrada por nós
mesmos, e não por um terceiro iluminado a nos guiar.
É filtrada a partir do momento que passamos a
questionar e problematizar o que vemos, ouvimos e
sentimos. Pra variar, dizem muita coisa, com
frequência fazem isso.
E assim continuam: dizendo muita coisa.
Dizem tantas vezes e com tanta insistência, que
passamos a não mais suspeitar sobre o que dizem. De
tanto dizerem, passamos a replicar o mesmo
discurso. Saímos então dizendo e aceitando o que já
foi dito, até porque, não custa nada para nós repetir o
que já disseram. A distorção vira verdade, e do dito
pelo não dito, naturalizamos.
Como mencionei a participação não se
resume ao voto, tampouco se resume à fiscalização
dos nossos representantes, muito menos ao número
de informações captadas pelos jornais e redes sociais
afora. A participação no espaço público exige mais de
nós.
A participação exige uma postura ativa e
responsável diante dos fatos sociais; exige dúvida e
desconfiança dos dogmas que espalham pelas ruas e
esquinas; exige disposição e solidariedade de modo a
provocar em si e nos outros sentimentos de
inquietação e de não-conformismo; exige análises e
leituras de novos planos para a concretização de
justiça social; luta, a participação exige de nós luta.
E não se trata de uma luta parcial, quase
minguando, por uma ou duas batalhas, mas uma luta
constante, intensa. Uma luta que seja renovada pelos
nossos desejos de apreciar e saborear, para hoje, e
para o futuro, novos amanheceres.

Rosane Michels - Editora
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PAIXÃO DE CRISTO

Catedral e paróquias celebram missas, promovem procissões e Grupo El-Shadai da igreja N. Sra. Aparecida do São Luis, encenam hoje a peça Paixão de Cristo

Missas, procissões e encenação
sacra marcam semana e páscoa
Da Redação

Foto: Divulgação

A

semana santa em Cáceres,
assim como na maioria das
cidades brasileira, foi aberta
no dia 25 último, com a missa e
procissões do Domingo de Ramos,
uma delas, saindo às 7h30 da Igreja
São Miguel em direção a Igreja
Nossa Senhora Aparecida, no Jardim
São Luiz, onde aconteceu o ritual
solene da Santa Missa. Seguindo a
tradição católica da referida
paróquia do São Luiz, foi promovido
na terça feira, 27, a partir das 19h30,
nas ruas do seu entorno, a Via Sacra
Encenada.
Ta m b é m n o d i a 2 7 ,
aconteceu a Procissão do Encontro,
(homens) às 18h00 na igreja São
Gonçalo com o Padre da Silva, no
mesmo horário, o mesmo ritual para
mulheres na São José com Padre
Rogério e sermão na Catedral de São
Luis, com Padres Rogério, Silva e
Thiago.
Na quarta feira, 28,
aconteceu a missa da reconciliação
na Perpétuo Socorro às 19h00 com
Pe da Silva e ontem, 29, às 19h00, o
Bispo Dom Jacy celebrou a
instituição da eucaristia Lava-Pés na
Catedral. Houve ainda missas nas
paróquias de São Gonçalo, Nossa
Senhora de Fátima e adoração na

maior, a partir das 17h00,acontece a
celebração da Via Sacra com
adoração da Santa Cruz na catedral e
amanhã, sábado, começa a vigília
pascal, às 20h00 na catedral, como
preparação para o domingo de
páscoa, quando não haverá a missa
das 6h00 na catedral.
Nas demais paróquias,

DESCEU REDONDO

Desviou caminhão vendendo
a carga de cervejas no Porto
PM/MT c/ Redação
Fiéis reverenciam Paixão de Cristo na Catedral de São Luiz

catedral.
Na Paróquia Nossa Senhora
Aparecida na mesma quarta, 28,
aconteceu procissão do Encontro
entre Nossa Senhora das Dores e
Nosso Senhor dos Passos, saindo os
homens as 19h30 da Igreja São
Miguel e as mulheres na Igreja
Divino Espirito Santo no Bairro
Rodeio.
Hoje, a partir das 20h00, no
salão anexo a Igreja N. Sra.

Aparecida, os jovens do Grupo
Teatral El Shaddai, vão encenar o
Auto da Paixão de Cristo e segundo o
padre coordenador da Paróquia,
Haroldo Quintiliano, a entrada
custará R$ 5 reais e os valores
arrecadados serão destinados a
cobrir os custos com figurinos. O
Grupo El Shaddai foi criado há 19
anos para integrar jovens que
frequenta a Paróquia.
Também nesta sexta feira

COTA 2018

IPTU com desconto em parcela
única chega a 30% em Cáceres

Da Redação

A

Prefeitura de Cáceres,
através da Secretaria
Municipal de Fazenda
lançou na manhã de ontem durante
coletiva a imprensa, a campanha do
Imposto Predial Territorial e Urbano
(IPTU) referente a 2018. Na
oportunidade, o secretário de
Fazenda, Julio Borges, explicou que
a mudança de data na cobrança do
IPTU se deu pela atualização da
Planta Genérica de Valores - PGV.
Ainda de acordo com o
secretário essa atualização
requisitada pelo Ministério Público
não gerou aumento no IPTU, pois a
alteração foi calculada com base no
terreno e não nas edificações, dessa
forma, em alguns locais da cidade o
valor diminuiu.

acontecem missas, a saber: da
Sagrada Família, (8h00) Nossa
Senhora de Nazaré, (8h00),
Imaculada Conceição, (16h00)
Nossa Senhora das Graças, (19h00)
e na Catedral, às 19h00 o Bispo
Diocesano Dom Jacy, celebra o
encerramento da Páscoa.

possa quitar seus tributos,
lembrando que o pagamento é de
extrema importância para que a
administração municipal possa
realizar investimentos e projetos que
visem à melhoria substancial da
qualidade de vida de toda a nossa
população,” pontuou o secretário.
O Secretário de
Planejamento, Wilson Kishi,
destacou a importância da confiança
da população na Gestão do Prefeito
Francis Maris, parecer posicionado
pela secretária de finanças Arly
Monteiro Rodrigues.
Segundo Júlio, no ano
passado foram arrecadados R$ 3,5
milhões e a previsão para esse ano é
que gere um aumento de 30% na
arrecadação do IPTU, sem levar em
conta a atualização da planta
genérica, mas sim pela confiança e a
adimplência dos contribuintes.

Borges informou ainda, que
o contribuinte terá acesso ao carnê
para pagamento de três formas:
recebendo em casa, imprimindo pela
internet ou se dirigindo a prefeitura
no departamento de tributação.
Entre as condições para
pagamento do imposto, estão: o
pagamento a vista (cota única) com
30% de desconto até dia 11 de maio;
20% para contribuintes que quitar
até 11 de junho (cota única) e ainda
parcelado em até 8 vezes o valor sem
desconto. Julio fez questão de
ressaltar que o valor arrecadado será
investido em novas obras e na
manutenção da estrutura existente
no município.
“Oferecemos essas
facilidades para que o contribuinte
Foto: JCC

A

Polícia Militar (PM)
recuperou uma carga de
cerveja na quarta-feira (28),
em Porto Esperidião, na região de
Cáceres. De acordo com as
informações da Policia Militar, o
caminhão de entrega saiu de Cáceres
com destino a cidade de Vila Bela da
Santíssima Trindade, porém o
veículo não chegou ao seu destino,
fato que motivou a empresa a
acionar a polícia.
De posse das informações a
polícia começou as investigações,
quando receberam uma denúncia
anônima, informando que o
caminhão e a carga roubada estariam
em uma COHAB no município de
Porto Esperidião. Ao se aproximar
do local os policiais virão dois
homens tentando evadir e agiram
rápido impedindo a fuga dos
suspeitos, que foram presos e
identificados como sendo Marcos
Roberto Lourenço, (33) motorista da

empresa contratado como diarista e
o suspeito Claudiomar Matias dos
Santos (24).
Com a prisão da dupla e
recuperação do caminhão carregado
de Skol, os policiais constaram
entretanto, que cerca de 300 caixas
da loira espumosa haviam sido
vendidas pelos ladrões.
Segundo os policiais,
Marcos e Claudionor, estavam
fazendo uso de entorpecente na hora
do flagra e com eles, foi apreendido
um cachimbo de fabricação caseira
foi encontrado. Das caixas vendidas
pelos malandros, a policia recuperou
parte, ou seja, 30 caixas de cervejas
em um estabelecimento comercial
de Porto Esperidião.
Com os pilantras em cana, a
policia civil continua as
investigações no intuito de recuperar
as demais caixas de cervejas
roubadas, que com este feriadão, não
vai ser fácil.
Foto: PM/MT

Caminhão mudou de rota e dupla vendeu as cervas por fora

Secretário de Fazenda Júlio Borges lança IPTU 2018
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CHANCE DE EMPREGO

Candidatos podem se inscrever no site institucional da empresa onde é possível encontrar as descrições de cada vaga e oportunidades oferecidas pelo grupo

Seletivo da Energisa abre seis
vagas de trabalho em Cáceres
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

A

Energisa Mato Grosso está
com processo seletivo aberto
para 80 vagas de trabalho
abertas pelo Estado. Assistente
administrativo, eletricista de
distribuição, técnico de rede,
assistente comercial, analista
comercial, analista de gestão e o
operador de sistema estão entre os
cargos oferecidos pela empresa.
Dentre os benefícios estão
vale alimentação, transporte, plano
de saúde, assistência odontológica,
reembolso de medicamentos,
previdência privada, auxílio creche,
auxílio dependente especial e seguro
de vida. Os candidatos podem se
inscrever por meio do
direcionamento ao site institucional
d a
e m p r e s a
www.grupoenergisa.com.br, onde é
possível encontrar também as
descrições de cada vaga.
As oportunidades estão
distribuídas entre 18 cidades,

oportunidades oferecidas pelo
grupo.
Presente em todas as regiões
do Brasil, o grupo tem unidades em
788 municípios da Paraíba, Sergipe,
Tocantins, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de
Janeiro, São Paulo e Paraná. Atende

ARTESANATO

Associação Pantaneira fará
mostra de artes em Cáceres
Da Redação

D

Ao todo são 80 vagas no estado para diversas funções

incluindo a capital Cuiabá, com 30
vagas e em nossa região, Cáceres
com seis e Pontes e Lacerda com
uma respectivamente. Há ainda a
possibilidade de envio de currículos
para o e-mail da área de

recrutamento e seleção
recrutamentoeselecao.emt@energis
a.com.br. A Energisa reforça que,
além disso, os interessados podem
acessar o site vagas.com, onde há um
espaço reservado para

PENDÊNCIAS

Unemat entrega Plano
de Providência à CGE
O

Assessoria

Controle Interno da
Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat)
entregou esta semana, durante
reunião em Cuiabá, a documentação
acerca das providências já
implementadas pela instituição de
ensino em atendimento a parte das
recomendações resultantes de
auditorias realizadas em 2017 pela
CGE nos convênios firmados com a
Fundação de Apoio ao Ensino
Superior Público Estadual (Faespe).
A Comissão Especial de
Diagnóstico, Análise e
Encaminhamentos de Convênios
instituída pela reitora da Unemat,
Ana Di Renzo, trabalhou
m i n u c i o s a m e n t e n o
desenvolvimento do documento
para sanar as pendências apontadas
pela CGE que investiga
irregularidades junto a Fundação
Faespe e o Governo do Estado,
abrangendo a Unemat.
Agora, a CGE analisará o

ainda cerca de 16 milhões de
pessoas, que equivale a 7% da
população brasileira.
São mais de 12 mil
colaboradores atuando com
transparência, segurança e
compromisso com a comunidade,
clientes e acionistas.

material para verificar a consistência
e efetividade das medidas adotadas
em relação ao Relatório de Auditoria
30/2017/CGE. A Unemat ficou de
remeter também à CGE nos
próximos dias o restante da
documentação que demonstre o
cumprimento das demais
recomendações (Recomendação
Técnica 97/2017/CGE), conforme
plano de providências apresentado
em setembro de 2017 à
Controladoria.
Segundo o Assessor de
Contas-Convênios e Contratos da
Unemat, Milton Chicalé Correia,
que preside a Comissão Especial,
não há indício de apropriação de
dinheiro público nos relatórios
analisados e, em alguns casos, há
inclusive restituições.
Durante o encontro foram
esclarecidos os quatro convênios
firmados entre a Unemat e a
Fundação Faespe após a auditoria
para oferta de turmas em Confresa,

Foto: Arquivo

Reitora Ana Di Renzo encerra o mandato em dezembro

e 16 a 21 de abril, a
Associação Pantaneira de
Artesãos (APAC), por
iniciativa de sua presidente Suely
Tocantins, promoverá em Cáceres a
1ª Mostra de Artes e Artesanatos,
com expediente diário das 10h00 às
22h00, no Centro de Eventos Maria
Sophia Leite, da Sicmatur, uma
espécie de mostra e comercialização
dos objetos confeccionados pelos
artesãos locais e convidados de
outras localidades.
Conforme Tocantins, já há a
confirmação de participantes de
Corumbá, com artesanato em couro
de peixe, além de Comodoro,
Mirassol, Pontes e Lacerda,
Livramento, Poconé, Acorizal, Guia
e Várzea Grande.
'É um projeto que idealizei

Luciara, Vila Rica e Colíder.
Segundo Valter Danzer, atual diretor
Geral da Fundação Faespe, a oferta
dessas turmas fora aprovada há mais
de um ano pelos Conselhos da
Unemat e já havia vestibular
realizado.
Com relação ao contrato de
realização do vestibular para
Engenharia Civil e Engenharia de
Alimentos em Lucas do Rio Verde,
Danzer explicou: "Por ser um
contrato de prestação de serviços,
não tem relação com as
recomendações de auditoria". O
diretor ainda afirmou que há mais 15
convênios, em execução, firmados
pela Unemat com a Fundação
Faespe desde 2014.
Em agosto de 2017 quando
assumiu a Fundação, a pedido da
reitora, Danzer adotou a premissa de
não firmar novos convênios sem a
participação de servidores da
Unemat.
A reitora citou que a
Fundação Faespe, assim como
outras fundações de apoio, foi criada
para viabilizar a gestão de algumas
ações das universidades públicas em
todo o país e a relação entre a
Unemat e a Fundação Faespe existe
com essa exclusiva finalidade.
Ana Di Renzo que encerra
seu mandato em dezembro deste
ano, reafirmou que está adotando
providências em prol desses
objetivos elas, a instalação da
Comissão Especial de Diagnóstico,
Análise e Encaminhamentos de
Convênios instauradas para
apuração e correção de toda e
qualquer irregularidade que possa
existir e de estabelecimento de
protocolos assertivos a serem
adotados a partir de então.
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para divulgar a arte e artesanato do
nosso município, principalmente da
zona rural, das associações e o
artesãos de municípios vizinhos',
justificou, aproveitando para
lembrar aqueles que ainda não
possuem suas carteiras de artesãos,
que a APAC está auxiliando no
preenchimento do cadastro.
Para tanto, o artesão deve
procurar a associação munido do
RG, CPF, comprovante de endereço,
duas fotos 3x4 e fotos ou filmagens
em celular do que produz. A carteira,
um documento emitido pelo
Ministério do Turismo é reconhecida
em todo o território brasileiro,
lembrando que para maiores
informações, o interessado deve
entrar em contato pelo telefone (65)
99615.5679.
Foto: JCC

Artesanato de Cáceres é uma referencia pantaneira

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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CABRA DA PESTE

Individuo segundo a policia de alta periculosidade, matou desafeto no interior de Pernambuco e vazou pro Mato Grosso, o fim de sua linha na fuga à justiça

Assassino foragido do nordeste
é preso na orla do Rio Paraguai
Redação c/ Plug-News

Foto: PM/MT

durante uma discussão motivada
por jogo de azar, havia matado a
vitima usando de violência, sem
que ela tivesse chance de defesa e
teria se evadido para esta região
de Mato Grosso.
O delegado da Polícia
Civil de Barra do Bugres, João

Paulo Praisner destacou o
empenho da equipe de policiais
civis do município, na prisão do
suspeito, encontrado nas
proximidades da Orla do Rio
Paraguai, naquela cidade, em
razão de se tratar de indivíduo de
alta periculosidade.

MEIA PISTA

Chuvas provocam queda
de barreira na Jacobina
Da Redação
Foto: PRF

João Félix Neto, vulgo João Brinco, já está na tranca

A

Polícia Judiciária Civil
de Polícia Civil de Barra
do Bugres prendeu na
tarde da última quarta-feira (28)
João Félix Neto, 44, conhecido na
região como “João Brinco”, 44,
acusado e procurado pela policia
do nordeste do país, pela pratica

de homicídio qualificado,
cometido em Joaquim Nabuco,
interior de Pernambuco.
A prisão aconteceu nas
proximidades da Orla do Rio
Paraguai e se deu em
cumprimento a mandado de
prisão preventiva em desfavor de

João Félix Neto, o João Brinco,
que segundo o mandado
expedido pela justiça da comarca
da região do crime, havia
assassinado Israel Plácido da
Silva em Joaquim Nabuco, PE.
Conforme a policia, João
em companhia de um adolescente

QUEBRADEIRA GERAL

Governo homologa situação
de emergência em Esperidião
Assessoria c/ Redação

O

governo do Estado
homologou a situação de
emergência de mais três
municípios, localizados em Mato
Grosso.
A medida é resultado dos
estragos provocados pelas
intensas chuvas e que levam as
prefeituras a requerem auxílio
complementar do Estado ou da

União para as ações de socorro ou
recuperação.
No Estado, mais de 20
cidades já solicitam o
reconhecimento das condições de
emergência e pelo menos 10 já
tiveram a situação homologada.
Desta vez, os decretos
reconhecidos referem-se aos
municípios de General Carneiro,
Foto: Arquivo

Chuvas destruíram pontes na zona rural de P. Esperidião

Nova Bandeirante e Porto
Esperidião.
No último dia 7 deste mês,
Comodoro e Nova Brasilândia,
ambos ao norte da capital,
também tiveram a situação de
emergência homologada pelo
governo. Nesses locais, as
principais ocorrências são a
destruição de obras públicas,
como estradas, pontes e bueiros,
o que dificuldade a locomoção ou
trafegabilidade dos moradores.
Assinados pelo
governador Pedro Taques, os
decretos prevendo foram
publicados, ontem, no Diário
Oficial do Estado (DOE). As
medidas levam em consideração
inspeção técnica da
Superintendência Estadual de
Proteção e Defesa Civil, no local
do desastre, constatando os
prejuízos provocados pelas
chuvas nas cidades.
Nos três casos, a vigência
dos decretos é de 90 dias,
podendo ser prorrogável, no
máximo, por igual período,
totalizando até 180 dias.

Barreira caiu obstruindo uma das pistas da rodovia

A

superintendência
r e g i o n a l
d o
Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) foi acionada na manhã da
última terça feira, a fim de atender
um desmoronamento de pedras
sobre uma das pistas da rodovia
federal, na Serra da Jacobina, em
Cáceres, ocasião em que chovia
copiosamente.
Devido a isso, o tráfego de
veículo esteve parcialmente
interditado, operando apenas em
uma pista.
O desmoronamento pode
ter sido ocasionado pela
infiltração de água no barranco,
devido as chuvas contínuas no
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local e adjacências, mas não
prejudicaram maiores transtornos
aos motoristas, pois as condições
da pista, são boas, firmes e a PRF
e o DNIT agiram rápido.
Ressalte-se que durante a
remoção da encosta caída no leito
carroçável, patrulheiros da
Polícia Rodoviária Federal
permaneceram no local
sinalizando e controlando a
passagem dos veículos e de
acordo com a assessoria do
DNIT, uma equipe do órgão
procedeu a remoção das pedras e
da terra, proporcionando o uso
das duas pistas horas depois,
normalizando o tráfego de
veículos.

GERAL
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SÓ COÇANDO
Entre o trimestre findo em novembro e o findo em fevereiro, o país perdeu cerca
de 858 mil postos de trabalho, 407 mil no setor privado e 358 mil no setor público

Desemprego cresce e atinge
mais de 13 milhões parados
A.E c/ Redação

Foto: Ilustrativa

Segundo Pnad, taxa de desemprego já era esperada

A

taxa de desocupação
voltou a crescer no
trimestre encerrado em
fevereiro deste ano, atingindo
12,6%, uma alta de 0,6 ponto
percentual em relação ao trimestre
encerrado em novembro do ano
passado. O país passa a ter 13,1
milhões de desempregados,
segundo a Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios Contínua
(Pnad-C), divulgada ontem, (29),
pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE).
Segundo o IBGE, em
números absolutos, o resultado
representa mais 550 mil pessoas
em busca de emprego, entre um
trimestre e outro. Na avaliação do

coordenador de Trabalho e
Rendimento do IBGE, Cimar
Azeredo, no entanto, o movimento
de aumento na taxa de desemprego
já era esperado e é comum nesta
época do ano. “Nesta época do
ano, o crescimento da taxa é um
movimento esperado. Sempre no
primeiro trimestre do ano a taxa
tende a subir, pois existe a dispensa
dos trabalhadores temporários
contratados para as festas de final
de ano", justificou.
Ainda em conseqüência
deste movimento de dispensa de
trabalhadores temporários, a
pesquisa mostrou que, entre o
trimestre encerrado em novembro
e o que terminou em fevereiro, o

país perdeu cerca de 858 mil
postos de trabalho, com redução de
407 mil empregos no setor privado
sem carteira e de 358 mil no setor
público.
O número de empregados
com carteira de trabalho assinada
ficou estável neste trimestre
encerrado em fevereiro, em 33,1
milhões de trabalhadores, porém
“foi o pior resultado em números
absolutos da série histórica
iniciada em 2012”, segundo
Azeredo. As categorias
empregador e trabalhadores por
conta própria também ficaram
estáveis.
A queda no número de
postos de trabalho foi verificada
principalmente no grupamento
serviços, que reúne as atividades
de administração púbica, defesa,
seguridade, educação, saúde e
serviços sociais, que chegou a
perder 435 mil postos de trabalho;
na construção, foram menos 277
mil empregos; e na indústria,
menos 244 mil.
A taxa de desemprego de
12,6% neste trimestre significa
“uma melhora do mercado de
trabalho, quando a comparação se
dá com o mesmo trimestre do ano
anterior, quando a taxa chegou a
13,2% e alcançava 13,5 milhões de
pessoas desocupadas, o pior
resultado para esse trimestre na
série histórica”.
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SEMIFINAIS

No jogo de volta domingo a tarde na Arena Pantanal, o Cuiabá pode perder do Colorado de Rondonópolis por até três gols que fica com a vaga para o duelo final

Cuia aplica goleada no União
abrindo vantagens pela vaga
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

J

ogando na noite de anteontem
no Luthero Lopes em
Rondonópolis, o Cuiabá
simplesmente ignorou os donos da
casa e aplicou uma sonora goleada
no União, pelo placar de 4 a 0, no
Luthero Lopes, na partida de ida
pela semifinal do Campeonato
M ato-gros s ens e de F utebol
Eletromóveis Martinello.
Com esse resultado o time
da capital fica em vantagem para o
jogo decisivo que será realizado na
Arena Pantanal, em Cuiabá , no
domingo, às 15h00, podendo
inclusive perder por até três gols
que ainda fica com a vaga.

O União começou melhor
na partida, pressionando o Cuiabá e
aos 2 minutos, Vinicinho levou
perigo para o goleiro Victor, que fez
a defesa.
A primeira chance do
Dourado veio aos 12 minutos, com
Hiltinho, lançando para Jenison,
que desperdiçou a oportunidade. A
resposta do União veio com contraataque, o jogador colorado ficou
cara a cara, e chutou em cima do
goleiro.
Os dois times criavam boas
jogadas, mas estavam pecando nas
conclusões. Aos 38, em um erro da
zaga do União, Jenison tocou para

Weverton, que deu um chutão e
mandou para fora. Na seqüência,
em um ataque do Colorado, Igor
Vieira chutou direto para o gol, mas
a bola ficou com o goleiro Victor.
O Cuiabá persistia, aos 40,
Magno girou, bateu forte, assustou
goleiro do União, mas a bola saiu
pela linha de fundo. Aos 44, Jenison
acreditou na jogada, mandou para
dentro da área, Weverton chutou
para o gol, o zagueiro Lucena tentou
tirar, chegou a tocar na bola, mas ela
entrou. Cuiabá 1 a 0.
O segundo tempo começou
movimentado. Aos 4 minutos em
um a cobrança de escanteio o

COPA VERDE

Verdão de Lucas amarela
perdendo para Atlético ES
S.N c/ Redação

A

pesar de jogar em casa, no
Passo das Emas diante de sua
fiel torcida, o Luverdense
não suportou a fúria capixaba e foi
derrotado pelo Atlético do Espírito
Santo, por 1 a 0, pela Copa Verde e
agora, o atual campeão desta copa
tem que vencer o jogo de volta, por 2
de diferença, em Cariacica no dia 12,
para se classificar para as finais. Se o
Luverdense fizer 1 a 0, vai para as
penalidades, mas o empate classifica
o rival.
O Atlético segue invicto e o
goleiro Bambu foi o principal
destaque do jogo em Lucas,
literalmente, fechando o gol. A
partida começou com os jogadores
do Luverdense um pouco mais

nervosos. Com 8 minutos, foram
duas faltas para o time capixaba. Aos
10 minutos, Pimentinha engatou
jogada rápida, chutou e a zaga
cortou. Aos 15, Pimentinha quase
marcou.
Ele driblou um zagueiro,
chutou e o goleiro defendeu. O
Luverdense manteve pressão e
novamente Pimentinha criou boa
jogada, driblou o zagueiro Cleber,
mandou para Renan que chutou e o
goleiro pegou outra. O Atlético
respondeu logo com contra-taque
veloz. Heraldo fez bonita jogada,
chutou e a bola passou perto. Aos 28,
quase o Luverdense marcou. Renan
cobrou falta, mandando para a
grande área, Pablo cabeceou e o
Foto: Reprodução

Jogo foi bem corrido mas Atlético levou a melhor

goleiro Bambu salvou o time do
Espírito Santo. Renan Oliveira
acertou um 'foguete', aos 31, e
novamente Bambu defendeu.
Aos 37, Kaíque falhou,
Heraldo engatou boa jogada e sofreu
falta. A bola foi para a grande área, o
atacante Heraldo subiu mais que os
jogadores do Luverdense sistema
defensivo, cabeceou e marcou: 1 a 0
para o Atlético. No segundo tempo, o
Luverdense começou com
mudanças. O técnico Odil colocou
Rubinho, no meio, no lugar de Elton.
A equipe passou a atacar mais mas
logo veio susto. Aos 6 minutos,
Chiquinho, do Atlético, entrou com
perigo na grande área, chutou e por
pouco não fez o segundo para o time
capixaba.
Aos 22, ótima chance para o
Luverdense empatar. Rubinho
recebeu na grande área, 'fuzilou' e
Bambu salvou, evitando o gol do
Luverdense. Três minutos depois,
ele fez outra importante defesa. O
Atlético mudou com Chiquinho
saindo e Junior Santos entrou para
reforçar a zaga.
Aos 36, em cobrança de falta
para o Luverdense, Ariel chutou
forte, atingiu jogador na barreira e
saiu, numa noite que foi do goleiro
Bambu, tirando bolas com o olhar,
como no finalzinho, quando Ariel
mandou forte no cantinho e o
goleiro, com o pé, defendeu mais
uma.

Só um milagre salva o União após goleada do Cuia

Dourado ampliou a vantagem. A
zaga deu uma bobeira e Escobar de
cabeça fez Cuiabá 2 a 0. O União
tentou aproveitar o contra-ataque,
mas a bola ficou com goleiro Victor.
Na seqüência o Cuiabá teve a
chance de ampliar, só que o goleiro
Thiago estava atento e conseguiu
fazer a defesa.
O Dourado passou a
dominar a partida e pressionar
bastante o União. Com um time
bem organizado o Cuiabá não dava

chance do Colorado chegar ao gol.
Aos 27, Jenison bateu para o gol,
bola tocou no goleiro, no travessão
e saiu. O atacante lamentou, mas na
seqüência teve a cobrança de
escanteio e ele se redimiu, fez
Cuiabá 3 a 0.
Nem deu muito tempo do
União se recuperar, pois aos 30
minutos, o Dourado ampliou ainda
mais a vantagem, Weverton girou e
fez um golaço. Cuiabá 4 a 0,
definindo o placar em goleada.
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By Rosane Michels
Brindando data nova amanhã meu
amigo Lucio Lindote que recebe o
carinho especial da esposa Helen, do
filho Enzo e dos amigos. Tim tim que
esse novo ano de vida venha recheado
de coisas boas e muita saúde.
Parabéns!!!

Esotérico
A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de agradáveis mudanças
em sua rotina, especialmente a de
trabalho. O dia é ótimo também para
dedicar-se a um novo projeto de vida
envolvendo sua saúde. Ótimo para
começar uma dieta.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social. Você
estará mais fechado e voltado para suas
emoções, que passam por um momento
de equilíbrio. Medite e dedique-se a
práticas que unam mente e corpo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de mudanças agradáveis para
o seu coração. O momento pode
envolver uma boa surpresa, um
romance que pode começar a ser
desenhado pelo Universo. Você estará
mais aberto e receptivo.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de movimento agradável em
sua vida social e aproximação de
amigos queridos. O momento pode
envolver um agradável compromisso
social e o surgimento de um novo
romance em sua vida.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de movimento agradável e
algumas pequenas mudanças em sua
vida doméstica. Se puder, fique em sua
casa, junto dos seus. O momento pode
envolver o início de uma reforma ou
redecoração.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
agradável, de mudanças
positivas, especialmente no trabalho. O
momento pode envolver um convite
para um novo trabalho ou projeto. Se
estiver esperando uma aprovação para
uma promoção, ela pode chegar ainda
hoje.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento agradável
e cumprimento de compromissos. Um
acordo ou negociação de um projeto,
que pode levar a um novo contrato,
pode ser negociado. Dia de boa e
transformadora comunicação.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em seu
signo indicando um dia de
otimismo e fé renovados. O
momento é ótimo para dedicar-se aos
estudos e à meditação. Uma nova
filosofia de vida pode começar a ser
construída. Uma viagem internacional
pode ser marcada ou realizada.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um
dia de movimento importante
e benéfico em sua vida material e
financeira. O dia é ótimo para negociar
projetos que envolvam o aumento de
sua renda. Dia bom também para novos
investimentos financeiros.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de interiorização e necessidade
de aprofundar-se em suas emoções, que
passam por um momento de
transformação positiva. Procure refletir
e meditar, entrar em contato intenso
com sentimentos que devem ser
deixados para trás.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Plutão
em Capricórnio indicando
um dia de movimento e
mudanças agradáveis em sua vida. Você
estará mais aberto, receptivo, afetuoso e
voltado para os relacionamentos
afetivos. O momento é ótimo para estar
perto dos seus e de seu amor.

A Lua em Virgem recebe um
ótimo aspecto de Plutão em
Capricórnio indicando um dia
de movimento intenso e
agradável nos relacionamentos,
pessoais e profissionais. O momento
pode envolver um convite para um
gostoso compromisso social ou um
namoro, que pode começar a qualquer
momento.

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

Um alô mais que especial ao médico oftalmologista Dr.
Odenilson José da Silva, leitor assíduo que acompanha todas as
manhãs as notícias da city no JCC. Um forte abraço extensivo a
toda equipe do COC.

Pousando para nossa social a gatinha
Melissa Vittorazi Dauzacker, que
encanta com seu jeitinho sapeca de ser.
Ela é filha do casal Francyane
Vittorazi e Nélio Dauzacker.
Tradição é tradição, assim mais uma vez os veteranos de medicina
realizam a festa Calourada Neon Party para celebrar o ingresso de
novos calouros. Vale conferir a festa acontece no dia 21 de abril na
Maktub com 300 litros de cerveja gelada e muita animação. O
primeiro lote já está sendo vendido pelos veteranos. Vale conferir.

