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CONTRA A GRIPE

Nesta primeira fase, são priorizadas crianças com idade entre 1 e 6 anos, grávidas em qualquer período gestacional e puérperas (mulheres até 45 dias após o parto

Saúde de Cáceres se mobiliza
na campanha de vacinação
Foto: JCC

Teve início ontem em Cáceres, assim como na maioria dos
municipios brasileiros, a Campanha Nacional de Vacinação contra a
Gripe, que tem por objetivo reduzir as complicações, as internações
e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, na
população alvo para a vacinação. Já pela manhã, era relativo o
movimento no ambulatório da criança. Página 03

CONDUÇÃO APTA

TCE dá 90 dias de prazo para
correções no transporte escolar
Foto: JCC

As crianças ainda estranham a aplicação da vacina
Exigencia é de curso especializado para motoristas de transporte escolar

CURSO TÉCNICO

Seletivo do IFMT de Cáceres
abre vagas para agropecuária
Foto: Arquivo

Estão abertas até o dia 5 de junho
deste ano, as inscrições para ao processo
seletivo de ingresso no Curso Técnico em
Agropecuária Subsequente ao ensino médio
do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT
Campus Cáceres Prof. Olegário Baldo. O
curso gratuito, tem 40 vagas e duração de um
ano e meio, voltado para as pessoas que já
concluíram o ensino médio.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso concedeu prazo de 90
dias para que a atual gestão da Prefeitura de Araputanga exija das
empresas contratadas para o Transporte Escolar o cumprimento de
todos os requisitos obrigatórios para os condutores de veículos dessa
natureza, conforme disciplina a Lei nº 9.503/1997, com intuito de
minimizar o risco à segurança dos usuários do serviço público.
Página 04

Uma semana
no Paraíso
Página 05

Egressos em Agropecuária têm
boa inserção no mundo do trabalho

CARGA PESADA
Página 03

Federal enquadra casal
Suspeito passa por Cáceres com 310 kg de cocaína
NOME FALSO

e roda no Trevo do Lagarto

Página 04

Foto: PJC-MT

BERERÉ CASH

Miguel Pereira dos Santos,
foragido da Justiça que estava usando
documentos falsos foi preso pela
Polícia Judiciária Civil, em ação
realizada pela Delegacia
Especializada de Repressão a
Entorpecentes na região do Trevo do
Lagarto, em Várzea Grande, após
denúncia de que ele estaria
transportando grande quantidade de
drogas.

Supremo libera gana para
as viúvas e ex-governadores
Página 06

Suspeito Miguel dos Santos
estava procurado pela justiça

Página 03
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Abrindo o Mapa
Esta semana um canal de TV em
horário nobre fez uma varredura num país
onde segundo as informações a fome e a
miséria imperam e são milhares a morrer
seja pela violencia ou à míngua diante do
descaso do governo com as doenças e os
pobres doentes, fato que sabemos ser real
em vários países emergentes, inclusive, o
Brasil, bastando abrir o mapa desta
realidade.
Veja o leitor que dados de 2016,
apontavam ter o número de homicídios no
Brasil superado a casa dos 60 mil em um
ano. Para ser mais preciso, 62.517 mortes,
consoante o Atlas da Violência de 2018 ,
produzido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP),
ratificando o número de 62.517 assassinatos
cometidos no país naquele ano, 30 vezes
maior da Europa.
O número de mortes violentas é
também um retrato da desigualdade racial
no país, onde 71,5% das pessoas
assassinadas são negras ou pardas. Paralelo
a violencia, tiros, facadas, pauladas,
passionais, etc, (nem vamos aqui listar as
milhares de mortes no trânsito), listamos
outras estatisticas que a grande midia
prefere jogar debaixo do tapete, gastando
seu tempo, quiçá cevado por potencias
interesseiras, cujos numeros são alarmantes,
senão vejamos: Cerca de 70 mil pessoas são
infectadas pelo bacilo da tuberculose
doença infecto-contagiosa que matou 4.426
brasileiros na Pátria Amada em 2016, de
acordo com o boletim mais recente do
Ministério da Saúde.
O Brasil está entre os que registram
o maior número de casos da doença e na
região das Américas, fica em primeiro lugar
e fica em segundo do planeta em número de
casos de hanseníase, atrás somente da Índia,
com
26.800 casos em 2017, (dados
Ministério da Saúde) contra 25.218 em

EDITORIA

DINHEIRO EM ÁRVORE
Tem um deputado federal de Mato Grosso
que encostado na parede por um repórter de
Cuiabá, saiu com essa: politico não tem
cheque em branco e dinheiro não dá em
árvore, mas ele se engana. Politico pode
não ter cheque em branco, mas tem cartão
corporativo e emendas impositivas e,
dinheiro dá em árvore sim, desde que não
as desmatem. Aliás, desmatar e ou proteger
quem desmatem sido quase que a meta da
maioria dos políticos.
CRÉCHE/JUNCO
Deu no Cáceres Noticias do amigo Joner,
que foi publicado no diário oficial dos
municípios que circulou na segunda-feira
(8) a lei que dá nome a nova creche do
bairro do Junco, em Cáceres. A unidade se
chamará Professora Izabel da Cruz
Pinheiro. A lei é de autoria da vereadora
Elza Bastos, do PSD, e foi sancionada pelo
prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz, do
PSDB. A lei é de número 2.715 de 07 de
Dezembro de 2018.
OAB/ALIMENTOS
Já no JornalOeste do colega Gonzaga
Junior, a informação é que os alimentos
arrecadados com a inscrição da 1ª Corrida
Março Sempre Mulher, realizada no último
dia 23, pela terceira Subseção da OAB/MT
Cáceres, com o apoio da Caixa de
Assistência dos Advogados de Mato
Grosso, dentro da programação em
comemoração ao Mês da Mulher, foram
entregues a APAE. A entrega foi feita por
Renata Faria de Oliveira Vilela, Delegada
da CAAMT em Cáceres, Linnet Mendes
Dantas, presidente da Comissão da Mulher
Advogada e por Solange Sversuth,
secretária-geral da 3ª Sub Seção.
ATÉ DIA 6 DE MAIO
Mais de 50 mil eleitores de Mato Grosso
que não votaram nas últimas três eleições
podem ter o título cancelado, caso não
procurem a Justiça Eleitoral para justificar
a ausência. O prazo, segundo o Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-MT), para
regularizar a situação é no dia 6 de maio. O
eleitor pode consultar a própria situação
através da internet, no site do TRE.
VIA INTERNET
Na internet, o interessado deverá clicar na
aba "eleitor" e, em seguida, "situação
eleitoral" para informar o nome completo e
a data de nascimento ou o número do título
eleitoral. O sistema emitirá a certidão
informando a situação do eleitor. Para
regularização, o eleitor deverá apresentar
documento com foto que comprove sua
identidade e, se possuir, título eleitoral,
comprovantes de votação e de justificativa.
O eleitor que não votou e nem justificou
dentro do prazo previsto em lei, terá que
pagar uma multa para cada ausência, cujo
valor varia em cada município a critério do
juiz eleitoral.

2016.
Toca o barco, que em 2018, as
doenças transmitidas pelo mosquito Aedes
Aegypti: dengue, zika e chikungunya,
registraram 54.777 casos prováveis de
dengue, em comparação com os 21.992
casos do mesmo período no ano passado e
quando verificado a incidência, em 2019, os
casos chegam a 26,3 por 100 mil habitantes.
Sabiam que cerca de 829 brasileiros
morrem diariamente em hospitais públicos e
privados por falhas que poderiam ser
evitadas?(dados do Anuário da Segurança
Assistencial Hospitalar no Brasil, realizado
pelo IESS Instituto de Estudos de Saúde
Suplementar).
O número equivale a três mortes a
cada cinco minutos, a segunda causa de
morte mais comum no Brasil. Fica atrás
apenas das doenças cardiovasculares,

responsável pela morte de 950 brasileiros
por dia, (dados da Sociedade Brasileira de
Cardiologia).
Concluindo, segundo estimativas,
no Brasil, 153 mil mortes por ano seriam
causadas pelo atendimento de má qualidade
e 51 mil por falta de acesso a atendimento de
saúde.
Além da violencia e das doenças,
temos o maior fantasma letal delas, a
miséria, a fome, que mata, Hoje, mais de 13
milhões passam fome no Brasil. De acordo
com a fundação Getulio Vargas, cerca de 5
mil pessoas com mais de 60 anos de idade
morreram de fome em 2016, número que
vem se repetindo há uma década, e, como
sempre a grande midia que escracha
problemas além-fronteira, ignoram os
nossos, que são graves. Que tal, começar a
faxina pelo quintal tupiniquim?

Novo ópio do século
Vivemos em uma sociedade de
excessos. Somos bombardeados por
informações que, na maior parte das vezes,
não conseguimos absorver. Acrescenta-se
também que somos cobrados, pressionados,
o que nos torna reféns da nossa mente. Essa
situação alterou algo que deveria ser
inviolável -, o ritmo de construção de
pensamentos -, gerando consequências sérias
para a saúde emocional, o prazer de viver, a
inteligência e a criatividade. De acordo com a
Organização Mundial da Saúde (OMS), 1,4
bilhão de pessoas, cedo ou tarde,
desenvolverão o último estágio da dor
humana, o que corresponde a 20% da
população do planeta. Mas, conforme
pesquisas, a Síndrome do Pensamento
Acelerado (SPA) provavelmente atinge mais
de 80% dos indivíduos de todas as idades, de
alunos a professores, de intelectuais a
iletrados, de médicos a pacientes.
Sem perceber, a sociedade moderna
– consumista, rápida e estressante – alterou
também o modo de apreender, de processar o
cérebro, desequilibrando com a angústia, a
depressão, a síndrome do pânico, a
hiperatividade ou Síndrome do Pensamento
Acelerado (SPA) e a sustentabilidade das
relações sociais. Sim, adoecemos

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

coletivamente. Este é um grito de alerta. No
Brasil, o “boom” dos livros de autoajuda e da
indústria do misticismo e apocalipse é um
fenômeno que ocorre paralelamente ao
crescimento das seitas religiosas – cristãs e
não-cristãs.
Num caso e no outro, as pessoas
buscam a cura, o consolo, o aconselhamento
espiritual fora da ortodoxia. Isto é, através de
práticas mais flexíveis, por meios mais
acessíveis. As terapias atendem à classe
média alta letrada, como os livros de
autoajuda, e descrente. As seitas seduzem os
não tão sofisticados e menos “favorecidos”.
O paralelo, aqui, é sociológico num sentido
amplo. Mas há uma analogia essencial entre
religião e terapia.
Numa famosa carta ao amigo Oskar
Pfister, Sigmund Freud definiu os
psicanalistas, junto com os oradores, como
“pastores de alma leigos”. A psicoterapia
aparece claramente como um sucedâneo da
prática religiosa, num mundo secularizado.
Ela só poderia surgir com a morte de Deus,
parafraseando Friedrich Nietzsche. Estas são
considerações muito genéricas (alguns
diriam nebulosas). O fato é que, no Brasil, os
oradores, os profetas do apocalipse, místicos
e livros de autoajuda proliferam como

EXPEDIENTE

cogumelos depois da chuva.
Esses “camelôs” motivadores do
ego, invadem a vida particular de seus fiéis
seguidores, mesmo sem formação em
psicologia, em teologia ou oratória,
escancaram a vida particular, como numa
vitrine, intimidando e favorecendo a popular
“fofoca” ou maledicência no grupo. O
cúmulo da generosidade da figura do
“conselheiro”, independente de classe social
e raça, fervilha em grande quantidade,
geralmente nas épocas de crise, desigualdade
social, desemprego e grandes catástrofes em
países das Américas latina e central,
fortemente influenciados pela visão
maniqueísta da religião. Isto reflete o medo e
a insegurança da sociedade em geral.
O mundo hoje está mais complexo e
as gerações atuais sem tantas esperanças. O
clima é completamente diferente: as pessoas
estão muito mais interessadas em se
estruturar do que em se expressar.
***___Rubens Shirassu Júnior, escritor,
pesquisador, jornalista e pedagogo em São
Paulo. Autor, entre outros, de Religar às
Origens (ensaios e artigos, 2010) e Sombras
da Teia (contos, 2016)
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CONTRA A GRIPE

Inicialmente para a campanha em nosso estado, foram entregues cerca de 350 mil doses, que representam 40% do total previsto, aos municípios mato-grossenses

Saúde de Cáceres se mobiliza
na Campanha de vacinação
Redação c/ Assessoria

Foto: JCC

T

eve
início ontem em
Cáceres, assim como na
maioria dos municipios
brasileiros, a Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe, que tem
por objetivo reduzir as
complicações, as internações e a
mortalidade decorrentes das
infecções pelo vírus da Influenza, na
população alvo para a vacinação.
Nesta primeira fase, serão
priorizadas crianças com idade entre
1 e 6 anos, grávidas em qualquer
período gestacional e puérperas
(mulheres até 45 dias após o parto) e
já no primeiro dia, no Ambulatório
da Criança, diversas mães levaram
seus filhinhos para receber a dose
vacinal.
Conforme uma das
funcionárias da saúde publica de
Cáceres lotada no ambulatório
central, este ano existe uma
determinação do Ministério da
Saúde para que do dia 10 a 19 de
abril sejam atendidas apenas os
grupos prioritário de crianças (6
meses a menores de 6 anos) e
gestantes, além do ambulatório
central, também nos postos de saúde
dos bairros.

condições clínicas especiais,
adolescentes e jovens de 12 a 21 anos
sob medidas socioeducativas,
funcionários do sistema prisional e
pessoas privadas de liberdade.
Este ano a Campanha foi
antecipada em cerca de 15 dias em
relação aos anos anteriores. A
imunização segue até o dia 31 de

Foragido circula por Cáceres
rodando no Trevo do Lagarto
Da Redação

U

Mães aguardam atendimento no ambulatório municipal

A mudança seria por conta
da baixa adesão desses grupos na
campanha de vacinação do ano de
2018 e portanto, nesse período os
outros grupos não poderão ser
imunizados e o dia D da Vacinação
será no dia 4 de maio.

Mas, a partir de 22 de abril,
todo o público-alvo da campanha
poderá receber a dose, incluindo
trabalhadores da saúde, povos
indígenas, idosos, professores de
escolas públicas e privadas, pessoas
com comorbidades e outras

IFMT/Cáceres oferece 40 vagas
para técnico em Agropecuária
Assessoria c/ Redação

E

A influenza é uma doença
sazonal, mais comum no inverno,
que causa epidemias anuais, sendo
que há anos com maior ou menor
intensidade de circulação desse tipo
de vírus e, consequentemente, maior
ou menor número de casos e mortes.

MIGUELAGEM

SELEÇÃO 2019/02

stão abertas até o dia 5 de
junho deste ano, as
inscrições para ao processo
seletivo de ingresso no Curso
Técnico em Agropecuária
Subsequente ao ensino médio do
Instituto Federal de Mato Grosso,
IFMT Campus Cáceres Prof.
Olegário Baldo. O curso gratuito,
tem duração de um ano e meio,
voltado para as pessoas que já
concluíram o ensino médio. Para o
ingresso no segundo semestre desse
ano são oferecidas 40 vagas, com
aulas no período matutino.
O Campus do IFMT em
Cáceres atua com formação na área
de Agropecuária há 38 anos, desde a
sua fundação como Escola
Agrotécnica Federal de Cáceres,
conhecida como Escola Agrícola.
Segundo o coordenador do curso,
professor Juberto Babilônia, os

maio.

técnicos egressos em Agropecuária
Subsequente têm boa inserção no
mundo do trabalho com
oportunidades na área da formação,
além dos casos em que a opção é pela
continuidade nos estudos em nível
superior.
As inscrições estão abertas
exclusivamente pela internet no site
selecao.ifmt.edu.br, com taxa de
inscrição de R$ 50,00 havendo a
possibilidade de isenção. De acordo
com o edital de seleção, o benefício
de isenção da taxa de inscrição, de
30% das vagas oferecidas no curso, é
para pessoas com renda familiar de
até dois salários mínimos, que
tenham cursado todo o Ensino
Médio na rede pública ou com bolsas
integral de estudos.
Atendendo os requisitos, as
pessoas interessadas devem solicitar
a isenção do pagamento da taxa de
Foto: Divulgação

inscrição, até o dia 22 de abril, com a
inscrição e encaminhamento dos
documentos exigidos em edital para
o email proen.dpi@ifmt.edu.br ou,
por meio de protocolo no gabinete da
Direção- Geral do IFMT Campus
Cáceres, no horário, de segunda a
sexta-feira, de 7h00 às 11 h00 e das
13h30 às 17h30. Para os candidatos
que tenham cursado integralmente o
Ensino Médio na Rede Pública de
Ensino Municipal, Estadual ou
Federal, o IFMT, estabelece reserva
de vagas, de 60%, por meio de sua
política de cotas.
A seleção será feita com
base em Exame Classificatório, com
provas objetivas de Língua
Portuguesa e Matemática. As provas
ocorrerão no dia 16 de junho, das 14
às 17 horas, podendo a pessoa
interessada, no ato da inscrição,
optar pela realização no município
de Cáceres ou em Cuiabá. Outras
informações www.cas.ifmt.edu.br

m foragido da Justiça que
estava usando documentos
falsos foi preso pela Polícia
Judiciária Civil, na noite de domingo
último (7), em ação realizada pela
Delegacia Especializada de
Repressão a Entorpecentes (DRE).
Miguel Pereira dos Santos, 37, foi
detido na região do Trevo do
Lagarto, em Várzea Grande, após
denúncia de que ele estaria
transportando grande quantidade de
drogas.
O suspeito, procedente da
fronteira com a Bolívia, havia
passado por Cáceres conduzindo um
veículo Ford Focus em sentido
Cuiabá, e as suas características
batiam com a de um procurado pela
justiça, inclusive com com mandado
de prisão em aberto decretado pela
14ª Vara Criminal da capital.
Ao ser abordado, apesar de
não ser encontrado nenhum
entorpecente consigo ou no veículo,

foi autuado em flagrante por dar o
nome falso de Michel, com certeza,
por saber que estava sendo
procurado. Com o flagrante e o
mandado de prisão, Miguel foi
levado para a central de flagrantes,
autuado e recolhido à disposição da
justiça. Conforme os policiais, as
diligências iniciaram após a equipe
da DRE receber denúncia de que o
suspeito, viera de Salvador (BA)
para buscar entorpecentes na região
de Cáceres.
Com base na denúncia, foi
identificado um veículo Ford Focus
que estava vindo de Cáceres sentido
Cuiabá, sendo conduzido por uma
pessoa com as mesmas
características do investigado.
Diante do levantamento, os policiais
da DRE realizaram a abordagem do
suspeito na região do Trevo do
Lagarto, momento em que ele
apresentou a identidade falsa, na
tentativa de enganar os policiais.
Foto: PJC-MT

Miguel Pereira dos Santos, da Bahia, pra Cáceres e cadeia em VG

IFMT em Cáceres forma na área de Agropecuária há 38 anos
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Gestor chegou a apresentar comprovação de que 9 motoristas estão isentos de infrações de trânsito, mas faltaram documentos comprobatórios de outros cinco

Prefeitura tem 90 dias para fazer
correções no transporte escolar
TCE/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

quatro requisitos obrigatórios
exigidos pelo Código
Brasileiro de Trânsito não
foram exigidos dos condutores
dos veículos escolares das
empresas contratadas.
Conforme demonstrou
o relator do Monitoramento
(Processo nº 24.193-8/2018),
conselheiro João Batista de
Camargo, o gestor apresentou
a comprovação de que nove
motoristas estão isentos de
infrações de trânsito. Porém
faltaram documentos
comprobatórios de mais cinco
motoristas.
O relator lembrou ainda
que, conforme relato do gestor,
foram feitas duas solicitações

junto ao Detran-MT para
autorização do Curso
Especializado para
Condutores de Veículos de
Tr a n s p o r t e E s c o l a r.
"Entretanto, não há nos autos
documento contendo a
autorização para esse curso ou
a sua conclusão.
Dessa forma, ainda que
não tenha havido a imediata
providência por parte do
prefeito, nem todas as medidas
tomadas são de exclusiva
responsabilidade do gestor,
pois neste caso existe a
dependência de autorização do
Detran-MT para fornecer o
curso aos condutores",
pontuou o relator no voto.

Prazo para regularização já fora determinado anteriormente

O

Tribunal de Contas de
Mato Grosso
concedeu prazo de 90
dias para que a atual gestão da
Prefeitura de Araputanga exija
das empresas contratadas para

o Transporte Escolar o
cumprimento de todos os
requisitos obrigatórios para os
condutores de veículos dessa
natureza, conforme disciplina
a Lei nº 9.503/1997, com

intuito de minimizar o risco à
segurança dos usuários do
serviço público.
A determinação já havia
sido feita ao gestor quando o
TCE constatou que dois dos

MADE IN BOLIVIA

Casal flagrado com mais
de 20 arrobas de cocaína

Da Redação

A

Polícia Federal
apreendeu na tarde de
anteontem, (9), um
caminhão - marca e modelo
não informados - com
aproximadamente 310 quilos
de substância análoga a
cocaína. A abordagem foi feita
nas proximidades de Nova
Mutum. Denúncias apontavam
que seriam cerca de 500 quilos,
mas a droga foi pesada e
constou o peso real de 300
quilos.
Na carreta com a
cocaína apreendida pela
Polícia Federal, estava um
casal - cujos nomes não foram
divulgados - foi preso em
flagrante por tráfico de drogas.
O caminhão, que tem placas de
São Paulo (SP), estava a
caminho de Sinop e segundo a
Polícia Federal, os envolvidos
iriam pegar uma carga de grãos
na cidade para simular um frete
e assim dificultar a localização
do entorpecente.
De acordo com a PF, a
localização do caminhão se
deu por meio de investigação,
uma vez que a carreta já teria

transitado pela fronteira entre
Mato Grosso e Bolívia, na
região do município de
Comodoro.
A carreta foi trazida
para a sede da Polícia Federal
em Cuiabá e a droga foi
retirada do veículo para
averiguação, no início da tarde
de hoje.
O motorista e a mulher
ainda vão prestar depoimento.

A PF informou que o homem já
tem passagem pela polícia por
tráfico de drogas.
Durante a abordagem,
os suspeitos confessaram que
sabiam da droga e que o
destino final era o Estado de
São Paulo.
O caso será investigado
pela Delegacia de Repressão a
Entorpecentes da Polícia
Federal.
Foto: PF/MT

Mais de 20 arrobas de coca seriam levados para São Paulo
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PANTANAL

Uma semana no Paraíso
Editoria

O

Pantanal em Mato
Grosso é propício para
o turismo ecológico. O
bioma tem 150 mil
quilômetros quadrados e se
estende por alguns municípios
do estado. Três deles, em
Barão de Melgaço, Cáceres e
Poconé, somam 63 opções de
hotéis e pousadas, segundo a
Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico
(Sedec).
A alta temporada no
Pantanal mato-grossense vai
de julho e outubro. Por estar no
período da seca, a época
facilita a observação da
exuberante fauna e flora locais.
Entre os animais, estão
capivaras, jacarés, macacos,

veados, aves e, com (muita)
sorte, onça-pintada.
O bioma tem 263
espécies de peixes, 41 de
anfíbios, 113 de répteis, 463 de
aves e 132 espécies de
mamíferos catalogadas.
A
r o d o v i a
Transpantaneira, por si, já
guarda surpresas aos
visitantes. Não é difícil
encontrar diversos animais,
como capivaras e jacarés ao
longo da via.
Para observar melhor os
animais, uma sugestão é fazer
um passeio de barco,
normalmente oferecido pelos
hotéis e pousadas, que dura
entre 1h30 e 2 horas.
Os visitantes são

acompanhados por guias
nativos e navegam em
pequenas embarcações pelas
quais os visitantes percorrem
rios ou baías da região.
Normalmente são realizados às
8h00 e às 15h30. No passeio da
tarde, é possível ver um
belíssimo pôr do sol.
No Sesc Pantanal, em
Poconé, uma outra forma de
lazer no primeiro dia de visita é
contemplar as espécies de
borboletas em um espaço que
simula o ambiente natural dos
animais.
Os insetos de diversas
cores são criados em cativeiro
e convivem em harmonia com
as plantas e visitantes.
O local é aberto para

visitantes que não estão
hospedados ali. Os passeios a
cavalo, também oferecidos
pelos hotéis e pousadas da
região, estão entre os
preferidos pelos turistas que
visitam o Pantanal.
A cavalgada dura
aproximadamente 2 horas,
passando tanto por trilhas em
matas fechadas quanto por
regiões alagadas. No mesmo
dia, é possível fazer um safári
fotográfico.
Nesse passeio, que pode
ser feito à noite, caminhonetes
adaptadas levam os visitantes
para ver animais, entre eles
tuiuiús, jacarés e capivaras. A
observação dura cerca de 2
horas.
Os hotéis e pousadas da
região oferecem uma atividade
conhecida como trilha
ecológica para observar a
fauna e a flora. Esses passeios
têm duração de mais ou menos
2 horas e costumam percorrer
trechos próximos ao local de
hospedagem.
Também vale fazer a
chamada "focagem noturna",
um passeio que dura entre 2
horas e 2h30 durante a noite e é
feito em barcos pequenos, que
saem em busca de animais. É
possível avistar jacarés,
capivaras e até mesmo onças.
A maior parte dos hotéis
e pousadas da região oferece

como atividade a pesca de
piranha como parte das opções
de lazer. Como é carnívora, a
isca para fisgar a piranha
precisa ser carne - pode ser
bovina ou até mesmo pedaços
de outros peixes. Há hotéis que
fazem dessa pescaria a atração
principal, oferecendo mais
estrutura para a prática, com
pacotes específicos.
Se estiver hospedado
em Poconé ou Barão de
Melgaço, vale a penar dar uma
esticada até Chapada dos
Guimarães. Visitar cachoeiras
como o Véu de Noiva e ver os
paredões de rocha compensam
as horas de estrada.
A cidade e o entorno
oferecem diversos
restaurantes, assim como lojas,
pousadas e hotéis. Leve
protetor solar, óculos, chapéu e
repelente.
À noite a temperatura
costuma cair, principalmente
durante o inverno, portanto é
recomendável que se leve
agasalhos também. Os
visitantes devem ainda usar
sapato fechado e calça
comprida.
A culinária pantaneira
inclui, entre outras coisas,
peixes e carnes. Dois dos
pratos típicos servidos na
região são a carne-seca com
banana verde e a mujica de
pintado.
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Em 2018, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, o STF, por unanimidade havia conhecido parcialmente a ADI, para não autorizar a continuidade das pensões

Supremo volta a beneficiar
os ex-governadores e viúvas
STF c/ Redação

Foto: Arquivo

Um dos maiores benefícios, contempla o ex-deputado Júlio Campos

P

or maioria, em sessão virtual,
realizada de 29 de março a 4
de abril, o Pleno do Supremo
Tribunal Federal (STF), permitiu
que a Assembleia Legislativa de
Mato Grosso continue a efetuar os
pagamentos das pensões vitalícias
aos ex-governadores, ex-vices,
viúvas e dependentes, até o transito
em julgado dos autos.
A A ç ã o D i r e t a d e
Inconstitucionalidade contra a
Emenda à Constituição de Mato
Grosso 22/2003, foi proposta pelo
Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil – CFOAB. A
norma tida como inconstitucional

pelo CFOAB preserva o pagamento
de pensão mensal vitalícia aos exgovernadores, ex-vicegovernadores e substitutos
constitucionais, bem como, pensão
mensal e vitalícia às viúvas e filhos
de ex-governadores.
O Tribunal, por maioria, deu
provimento aos embargos de
declaração, nos termos do voto do
Relator, vencido o Ministro Marco
Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de
29.3.2019 a 4.4.2019. Composição:
Ministros Dias Toffoli (Presidente),
Celso de Mello, Marco Aurélio,
Gilmar Mendes, Ricardo
Lewandowski, Cármen Lúcia, Luiz

Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso,
Edson Fachin e Alexandre de
Moraes.
A decisão do STF atende
pedido do Legislativo Estadual, que
por meio de embargos de declaração
solicitou: “o recebimento e
provimento do recurso, com o
objetivo de suprir a omissão
apontada, a fim de que sejam
modulados os efeitos da declaração
de inconstitucionalidade, para que
só tenha eficácia a partir de seu
trânsito em julgado ou de outro
momento que venha a ser fixado,
mantendo-se os benefícios já
concedidos” e ainda, cita:
“derradeiramente, pugna-se pela
supressão da omissão no sentido de
que a decisão aclare e reconheça as
situações consolidadas o que torna
inviável qualquer pretensão
ressarcitória”. A AL/MT alega que
os beneficiários recebiam de boa-fé,
com base na legislação vigente da
época.
A decisão atingiu 16
beneficiados com respectivos
valores: atual prefeita de Chapada
dos Guimarães Thelma de Oliveira viúva do ex-governador Dante de
Oliveira (R$ 9.224,85); ex-deputado
Júlio Campos (R$ 24.117,64); Darcy
Miranda de Barros – beneficiária do
ex-governador Cássio Leite de
Barros (R$ 9.224,85); Cândia dos
Santos Farias, beneficiária de
Wilmar Farias (R$ 10.785,15);
Sônia Maria Gomes, beneficiária de

Jary Gomes (R$ 11.597,08);
Frederico Campos, ex-governador
(R$ 24.117,64); senador Jayme
Campos – ex-governador (R$
11.597,08); Moisés Feltrin – exgovernador (R$ 13.582,79); Edison
Freitas de Oliveira – ex-governador
(R$ 11.597,08); deputado federal
Carlos Bezerra (R$ 11.597,08);
Maria Lygia Garcia, beneficiaria de
Jose Garcia Neto (R$ 16.443,55);

Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli –
beneficiária de José Manoel Fragelli
(R$ 13.826,08); José Rogério Salles
– ex-governador R$ (15.083,79);
Pedro Pedrossian – ex-governador
(R$ 24.117,64); Iraci Araújo
Moreira – ex-governadora (R$
15.083,79) e Maria Valquíria dos
Santos Cruz, viúva do exgovernador Evaristo Roberto Vieira
Crus (R$ 13.962,71).

EMENDAS PARLAMENTARES

PEC aprovada permite repasses
diretos para estados e municípios
Senado c/ Redação

O

s senadores aprovaram em
sessão plenária nessa terça-feira
(9.04) a Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) 61/2015 que
permite a transferência direta de
recursos federais para Estados e
municípios, através de emendas
parlamentares individuais ao
orçamento. A PEC agora segue para a
Câmara dos Deputados.
De acordo com a proposta, a
partir da sanção presidencial os repasses
poderão ser feitos sem a necessidade de
firmar nenhum tipo de convênio com um
órgão intermediário, podendo a
transferência ser realizadas de duas
formas sendo elas: como doação,
quando um parlamentar apenas
encaminhar uma quantidade para que o
governo ou a prefeitura use como
preferir; ou com finalidade definida,
quando a verba vai “carimbada” pelo
parlamentar para um uso específico no
destino.
A PEC estabelece ainda em
caso das transferências com finalidade
definida que o dinheiro não pode servir
para pagamento de pessoal (salários,
aposentadorias e pensões). O texto cita
que o uso do dinheiro será fiscalizado na
esfera federal, no caso dos repasses com
finalidade, e na esfera de cada ente
beneficiado, no caso das doações. Caso
a proposta seja promulgada como

emenda constitucional, ela só entrará em
vigor no ano seguinte à promulgação.
Sobre a PEC, o senador matogrossense, Jayme Campos (DEM), disse
que a proposta representa um avanço por
retirar regras burocráticas referente a
destinação de recursos e facilitando o
acesso dos Estados e município as
emendas parlamentares. “As
Assembleias Legislativas através dos
deputados estaduais e as Câmaras
Municipais através de seus vereadores
tem mais do que competência, bom
senso e capacidade para exercerem a
fiscalização destes recursos, sem contar
que essa fiscalização terá ainda o reforço
e a determinação dos conselheiros dos
Tribunais de Contas dos Estados e aonde
existirem dos municípios”, disse o
democrata.
Ele afirmou que gestor público
que desvia recursos públicos, que
segundo ele, são uma minoria no país,
devem ser exemplarmente punidos.
“Para casos assim somente cadeia”,
disparou Campos. O senador ainda
declarou que os deputados estaduais, os
vereadores, e os conselheiros dos
Tribunais de Contas dos Estados e dos
municípios tem a obrigação de
fiscalizarem estes recursos que
chegarão aos entes federados através do
FPE e do FPM. (Com informações da
assessoria)
Foto: Arquivo

Para Senado Jayme Campos, proposta representa um avanço

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

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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BOLA E ESCOLAS

Solenidades de abertura acontecram pela manhã no Ginásio Didi Profeta, que receberá parte dos jogos com participação de 25 escolas e cerca de 950 alunos

Aberta a etapa municipal dos
Jogos Escolares da Juventude
Assessoria

Foto: Arquivo

A

Prefeitura Cáceres, por meio
da Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SMEL,
realizou ontem, (10) a abertura dos
Jogos Escolares da Juventude, etapa
municipal, em ato solene a partir das
8h30 no Ginásio de Esportes “Didi
Profeta”, com o desfile das escolas
participantes, apresentação
esportiva e o revezamento da tocha
com acendimento da Pira.
Entre os dias 10 a 27 de abril
de 2019 os jogos contarão com a
participação de 25 escolas sendo 4
Escolas Municipais, 15 Escolas
Estaduais, 5 Escolas Particulares e o
Instituto Federal de Mato Grosso,
tendo um total de aproximadamente
950 alunos participando dos jogos.
A Secretária de Esportes e
Lazer, Eliane Batista, enfatiza que a
realização dos jogos faz parte de uma

agenda permanente da SMEL, mas
que para além desse importante
momento de integração dos esportes
coletivos, temos o compromisso de
fomentar a elaboração de um
planejamento bienal de ação com
diretrizes e metas para atuação junto
com o Sistema Municipal de Esporte
e Lazer, que deve ser entendido
como a articulação das Instituições,
agentes - entidades, sistemas de
ensino, profissionais técnicos e
atletas, organizações sociais e seus
sujeitos, que têm como finalidade e
responsabilidade, o trabalho
intersetorial para a prática do esporte
local.
Eliane Batista, ainda destaca
que Cáceres sediará novamente os
jogos regionais, que acontecerão no
mês de Junho deste ano, e os
campeões de cada modalidade e

categoria (A e B), no masculino e
feminino, vão representar o
município na etapa seguinte.
“Temos nos empenhado
para organizar ambos os eventos
mantendo-nos aberto ao diálogo e
sugestões de melhorias, portanto e
nesta oportunidade, agradeço nossa
equipe e aos parceiros que não estão
medindo esforços para nos apoiar na
logística de planejamento dos
mesmos, tais como, a Secretaria
Municipal de Educação, Secretaria
Municipal de Saúde, Aguas do
Pantanal, Secretaria Municipal de
Infraestrutura e Logística, Policia
Militar, Colégio Salesiano Santa
Maria, Escola Estadual Natalino
Ferreira Mendes e Escola Municipal
Isabel Campos,” pontuou.
Para o prefeito Francis
Maris, as práticas esportivas

OPERAÇÃO DESMANCHE

União dispensa o técnico Odil
Soares e alguns jogadores
A Tribuna MT

O

União Esporte Clube
anunciou anteontem, (9) a
saída do técnico Odil
Soares. De acordo com a informação
divulgada pelo clube, a decisão de
efetuar mudanças no comando do
time profissional foi tomada pela
diretoria do time rondonopolitano
em conjunto com o conselho
deliberativo depois de reunião

realizada na manhã do dia anterior.
“O clube agradece ao
professor pelos serviços prestados,
com dedicação e profissionalismo
desde o início dos trabalhos em
outubro de 2018, os quais foram
fundamentais para que alguns dos
objetivos projetados até aqui fossem
cumpridos”, afirmou. Além de
comandar o time no Mato-grossense
Foto: Assessoria

“Professor”Odil deixa o Diabo de Roo, com outros cinco atletas

de 2019, Odil também esteve à frente
da equipe na Copa Federação do ano
passado.
Questionado se o
Vermelhinho já tem outro nome em
vista para o cargo de treinador, o
presidente do clube, Edicarlos
Olegini, respondeu que a diretoria
está avaliando alguns nomes. O
dirigente disse que há em vista de
quatro a cinco possibilidades. Além
do técnico, cinco jogadores também,
foram dispensados. Tratam-se dos
laterais-esquerdos Gleison e Mateus,
do lateral-direito Leandrinho e dos
meias Marcos Calado e Leandro
Oliveira.
Apesar das saídas de técnico
e de atletas, outros dois reforços
foram contratados pelo União. Um
deles é o atacante Adnil, que veio do
Araguaia, e do zagueiro argentino
Oscar, que veio do Itumbiara, de
Goiás. O Colorado ainda procura por
um meia e mais um atacante.
O plantel recebeu folga de
uma semana e voltará as atividades
na próxima segunda-feira (15) já que
deve se preparar para a disputa da
Série D do Campeonato Brasileiro.
O Colorado estreia na quarta divisão
da competição nacional no dia 5 de
maio, contra o Anapolina, de Goiás,
no Estádio Luthero Lopes.

5 ª FEIRÍSSIMA
JUBA SUPERMERCADOS
Dias 11-04-2019
Ou enquanto durarem nossos estoques!!!
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Cáceres sediará novamente jogos regionais no mês de junho

oferecem um espaço para o
aprendizado de habilidades tais
como a disciplina, a confiança, a
liderança e ensina princípios
fundamentais, tais como a
tolerância, a cooperação, o respeito e
como lidar com a vitória e com a
derrota.

UVA BENITAKA KG........... DE R$ 15,69 PARA R$ 9,79
CENOURA KG . .................DE R$ 3,99 PARA R$ 2,69
MELÃO AMARELO KG....... DE R$ 4,79 PARA R$ 3,49
OVOS CAMPO V. RES. 30 UN BCO.. DE R$ 12,79 PARA R$ 10,69
CEBOLA PERA KG............ DE R$ 4,99 PARA R$ 3,99
PIMENTÃO VERDE KG..... DE R$ 6,59 PARA R$ 4,79

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o
início de um período em que
os compromissos sociais
continuam, apesar de você
preferir se distanciar deles. Um amigo
antigo pode voltar a fazer parte de sua
vida. O momento é ótimo para retomar
projetos e contratos antigos.

Júpiter começa o movimento
retrógrado em Sagitário,
marcando o início de um
período em que a
possibilidade de rever
algumas negociações que
foram deixadas de lado retornem. Uma
negociação, envolvendo uma sociedade ou
parceria, assim como uma grande soma de
dinheiro, pode ser retomada.

Júpiter começa o movimento
retrógrado em Sagitário,
marcando o início de um
período em que o movimento
na vida financeira continua,
mas projetos antigos, que
prometeram aumento de seus rendimentos
no passado, podem ser retomados com
melhores resultados. Ótimo momento para
organizar suas finanças.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período de retomada
de projetos que envolvem
uma sociedade ou parceria
comercial. O momento pode indicar a
volta de um amigo ou um gostoso amor do
passado, que esteve longe e distante. A
vida social continua movimentada.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período em que
pessoas e projetos do
passado voltam a fazer parte de sua vida.
O período pode envolver revisão e
renovação das energias. Alguns atrasos
adiamentos podem ser enfrentados, mas
sua sorte não muda.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período de retomada
de projetos que foram
engavetados ou adiados, que podem
envolver uma empresa, da qual você já fez
parte. O momento é bom também para
retomar tratamentos e programas de
saúde.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período de reflexões
sobre questões que
envolvem seu passado. Amizades antigas
podem ser renovadas neste período. É um
tempo de revisões e reavaliações de
relacionamentos e projetos que já estão
fazem parte de sua vida.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período em que o
movimento social continua,
no entanto, algumas pessoas
que fizeram parte de seu passado podem
retornar à sua vida. Um filho que foi morar
longe pode retornar a qualquer momento.

Júpiter começa o movimento
retrógrado em Sagitário,
marcando o início de um
período em que a vida social
continua movimentada e que
antigas amizades podem ser
renovadas. Você pode sentir vontade de
reviver tempos antigos, através de antigas
amizades. Um projeto em equipe que foi
engavetado pode ser retomado.

A Lua em Gêmeos recebe
um tenso aspecto de Netuno
e Vênus em Peixes,
indicando um dia de maior
envolvimento com projetos
profissionais e planos de
negócios que, possivelmente precisam de
uma reavaliação mais detalhada. O
momento pode indicar o adiamento de
uma promoção.

Júpiter começa o
movimento retrógrado em
Sagitário, marcando o início
de um período de revisão e
necessidade de renovação
de sua vida profissional e
carreira. Um plano de negócios que não
foi colocado em prática, pode ser
retomado. É possível que você pense em
começar uma nova carreira.

SOCIAL

08

Presença marcante em nossa High
Society a advogada Ludmilla
Soares que comemora mais uma
primavera. Que Deus te ilumine,
te guie e te proteja em todos os
dias da sua vida. Happy
Birthday!!!

By Rosane Michels

Júpiter começa o movimento
retrógrado em Sagitário,
marcando o início de um
período de retomada de
projetos pessoais e
profissionais, de médio e
longo prazos. O momento
pode envolver o planejamento de uma
viagem internacional ou mesmo a decisão
seguida do planejamento de, futuramente, se
mudar de país.

“Quando estes aspectos
positivos do esporte são enfatizados,
ele se torna um poderoso
instrumento de desenvolvimento
humano.
Parabéns aos envolvidos na
organização do evento e boa sorte
aos participantes, finalizou Francis.

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

**************
Hoje o dia é especial para cantar os
parabéns a Arlene Alcântara pela
passagem de mais um natalício. Que
neste dia iluminado você seja ainda
mais feliz.

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

Abraço especial a Luiz Miguel Chami
Gattass que está festejando mais um
ano de vida recebendo o carinho da
família e amigos. Felicidades e
realizações é o que lhes desejamos.

Flores multicoloridas a simpática e elegante Ariane Silva, que
está sempre com um sorriso estampado no rosto. Receba hoje
nosso Bom Dia!

