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PRAZO CURTO
Além das filas, o movimento interno do cartório nos ultimos dias foi intenso, eleitores sendo cadastrados e se regularizando para as próximas eleições com a justiça eleitoral

Cacerenses fazem filas para
revisão biometrica eleitoral
Foto: JCC

Em 26 municípios de Mato Grosso acontece a Revisão do
Eleitorado com cadastro biométrico, procedimento previsto para se
encerrar no dia 29 deste mês, fato que tem levado milhares de
eleitores a regularizar sua situação. Mesmo em casos excepcionais,
os juízes eleitorais desses municípios poderem pedir a prorrogação
da revisão, em Cáceres, filas diárias se fazem frente ao cartório da 6ª
ZE. Página 03

TEORIAS E SIMULAÇÕES

Servidores do IFMT recebem
capacitação como brigadistas
Foto: Folha Regional

Mobilização de eleitores foi intensa frente ao cartório da 6ª ZPE

SOLUÇÕES

Jovens debatem problemas
durante rodada de conversa

Bombeiros ministraram o curso aos funcionários do IFMT

A 8ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Pontes e Lacerda
capacitou uma parcela de servidores do Instituto Federal de Mato Grosso
Campus Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste para atuarem como brigadistas,
em situações de emergência, na instituição. O curso de formação teve
início na terça-feira (19) e foi encerrado na quinta-feira (21), com aulas
teóricas e situações simuladas. Página 04

Foto: MPE-MT

O Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por meio da
3ª Promotoria de Justiça Cível de
Cáceres, com atribuições na área da
infância e juventude, realizou na
Escola União e Força, a roda de
conversa “A Solução de Nossos
Problemas”, com a participação de
cerca de 350 adolescentes
matriculados no ensino médio. Vários
assuntos foram alvo dos debates entre
os jovens e autoridades.

SEGURANÇA PESSOAL

Desafios da 3ª Idade são
discutidos em 4 Marcos
Foto: Ferreira Junior

Alunos manifestaram total
interesse aos temas debatidos

Página 03

NA PRAÇA BARÃO

Show de Zé da Luz vai
energizar criançada hoje
Foto: Divulgação

Neste sábado, a criançada de Cáceres
se esbalda com a visita do Zé da Luz, mascote
da Energisa, que visita a cidade, com passeio
pela Praça Barão e durante toda amanhã, pais
podem levar seus filhos para brincar com o
personagem e ter atendimento comercial.
Para a criançada, o mascote da Energisa leva
diversão, com brinquedos, animadores,
algodão-doce, pipoca, pintura no resto, entre
outras atividades.

Conferencia teve amplo apoio da 1ª Dama Simone Floreano

Com o tema Desafios de envelhecer no século XXI e o papel das
políticas públicas, a I Conferência Municipal da Pessoa Idosa foi realizada
ontem, (29), no Salão Comunitário da Paróquia São José em São José dos
Quatro Marcos. Conforme a secretária de Assistência Social, foi
concretizado o objetivo da conferência, qual seja, o de fazer com que os
idosos se manifestassem e mostrassem as suas necessidades. Página 04

Alegria e energia deve marcar
visita do Zé da Luz em Cáceres

Página 03
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Aliste-se na Biblioteca!
Água: Um direito
humano fundamental
O Papa Francisco enviou uma
mensagem ao diretor-geral do Fundo das
Nações Unidas para a Alimentação e
Agricultura (FAO), José Graziano da Silva,
por ocasião do Dia Mundial da Água,
celebrado nesta sexta-feira (22/03), sobre o
tema “Água para todos: ninguém deve ser
deixado para trás”. Promovido pela ONU, o
Dia Mundial da Água está em sintonia com
o eixo central da Agenda 2030 para o
Desenvolvimento Sustentável. “A água é
um bem imprescindível para o equilíbrio
dos ecossistemas e a sobrevivência humana.
É necessário administrá-la e cuidar dela
para que não seja contaminada ou perdida.
Percebe-se em nossos dias como a aridez do
Planeta se estende a novas regiões, e cada
vez mais aumentam as pessoas que sofrem
com a falta de fontes de água adequada para
o consumo”, ressalta o Papa no texto.
Ninguém deve ser deixado para trás
“Por esse motivo, “ninguém deve
ser deixado para trás” significa
comprometer-nos a fim de acabar com essa
injustiça. O acesso a esse bem é um direito
humano fundamental que deve ser
respeitado, pois estão em jogo a vida das
pessoas e sua dignidade”, afirma ainda
Francisco. Segundo o Pontífice, “o trabalho
conjunto é essencial para desarraigar esse
mal que flagela muitos de nossos irmãos”.
Isso será possível se unirmos “esforços na
busca do bem comum, onde o outro com
rosto concreto seja protagonista e se
coloque no centro do debate e das
iniciativas. É quando as medidas adotadas
terão o sabor do encontro e o valor de
resposta a uma injustiça que precisa ser
curada”.

Ontem, estivemos visitando
mais uma vez a Biblioteca Municipal
Professora Leonídia Avelino de Moraes
em Cáceres, e, com certeza, não será a
última vez, pois aos 5 anos de idade já
frequentávamos uma no interior
paulista, e conhecemos muito bem a
importancia de uma delas na formação
do caráter das pessoas habitués,
infelizmente, um pouco relegadas ao
ostracismo por grande percentual de
pessoas.
Chegamos de Sampa, após um
roteiro no eixo Rio/Bahía /São Paulo
caitituanso musicas junto a artistas e
produtoras, compondo e gravando em
estúdios, integrando blocos de
carnaval, enfim, buscando lugar ao sol
e já na chegada fomos conviudados a
participar da Noite Cultural Conecta
Biblioteca na noite de ontem, pela
sinpática Divina, da coordenação local.
O convite veio a calhar e
ficamos lisonjeado pela lembrança,
uma vez que em Sampa engajamos um
movimento cultural em defesa do livro
para todos, contra a possivel liberação
do porte de armas, nada de politica na
questão e sim, de buscar resgatar a
essencia cidadã, a partir do cerne, a
educação, já que não por acaso, há dois
séculos, José Bento Renato Monteiro
Lobato, aquele do sitio, já dizia, que um
país se constrói com pessoas e livros.
A casa dos livros, a biblioteca
está sempre de portas abertas para todos
e a idéia dos coordenadores da quase
auqrentona Leonídia, de oportunizar
um espaço para conhecer e apresentar a
parceria do Movimento Figueira
Cultural formando o Comitê Jovem da
Biblioteca, quanto á integração e

coordenação das atividades do Projeto
Conecta Biblioteca ao longo do ano,
bem como realizar ciclo de conversas
com representantes da prefeitura ,
frequentadores e educadores da
Universidade do Estado de Mato
Grosso, não é apenas uma idéia, timtim, é uma Boa Idéia.
Foi uma noite memorável, a que
tivemos o privilégio de integrar e
participar, com apresentações culturais,
roda de conversa, entrega do certificado
ao leitor que mais emprestou livros da
Biblioteca no ano de 2018, (abençoado
seja), e, exposição de banners, fotos e
vídeos.
Oxalá, outros saraus se repitam
e principalmente, os jovens de Cáceres
despertem para esta luta cultural
aprendendo o caminho da biblioteca,
antidoto contra os vitrus
disseminadores da violencia,
analfabetismo político e de fácil
aliciamento por politicos corruptos
através do voto consequente.
Já dizia um amigo de Campo
Grande, que um país sem educação de
qualidade está fadado a conviver
eternamente com terríveis e desumanos
problemas sociais e que para mudar
este cenário de horrores sociais, a unica
solução é os livros, a educação no seu
sentido mais amplo, pois somente e
com eles poderemos sair do marasmo
social no qual estamos afundados até o
pescoço.
Não pensem que é exagero,
pessimismo ou coisa assim, é a pura e
cristalina verdade, a única guerra que
um pai deve alistar seu filho é a cultural,
através da educação, empunhando um
livro.

“Ninguém deve ser deixado para
trás”, sublinha ainda o Papa, “também
significa tomar consciência da necessidade
de responder com fatos concretos, não
somente com a manutenção ou melhoria das
estruturas hídricas, mas investindo no
futuro, educando as novas gerações para o
uso e cuidado da água. Essa tarefa de
conscientização é uma prioridade num
mundo em que tudo é descartado e
desprezado, e que em muitos casos não
estima a importância dos recursos que
temos à nossa disposição”. De acordo com
Francisco, “as novas gerações são
chamadas, junto com todos os habitantes do
Planeta, a valorizar e defender esse bem”.
Francisco recorda na mensagem que
“todos somos artífices do futuro e a
Comunidade internacional com suas
decisões e trabalhos já está investindo no
amanhã do nosso Planeta. É necessário
elaborar planos de financiamento, bem
como projetos hídricos de longo alcance.
Essa firmeza levará a superar a visão de
transformar a água numa mera mercadoria,
regulada exclusivamente pelas leis do
mercado”. O Papa conclui o texto,
recordando que “os desfavorecidos da Terra
nos interpelam a remediar a falta de água em
seus países.
Eles também nos pressionam, com
suas misérias e limites, para que demos o
valor que merece a este bem indispensável
para o desenvolvimento de todos os povos”.
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CELULAR/FOGO
Um pequeno incêndio na noite de
anteontem, (21) causou fumaça dentro
de uma sala de um prédio comercial no
Bairro Santa Rosa, em Cuiabá e
segundo o Corpo de Bombeiros, o
principio de incêndio foi provocado
possivelmente por um celular que foi
esquecido carregando em cima de uma
cadeira na sala. Não havia nenhuma
pessoa no local e ninguém ficou ferido.
O próprio sistema de prevenção de
incêndios do edifício foi acionado e
conteve o fogo. Nunca é demais a gente
alertar sobre este real perigo, que pode e
deve ser evitado, sempre.
CONCURSO PÚBLICO
A Prefeitura de Mirassol D'Oeste, a 329
km de Cuiabá, divulgou um edital de
processo seletivo que prevê 67 vagas no
município. Segundo a prefeitura, as
inscrições começam no dia 29 de
março. Os salários vão de R$ 1.006,28
até R$ 17.512,29. O edital está
disponível no site da prefeitura. Os
cargos são para todos os níveis de
escolaridade e os interessados devem
acessar o site da prefeitura até o dia 17
de abril. A taxa de inscrição vai de R$ 40
a R$ 100. Os candidatos devem fazer
diversas provas. A primeira está
prevista para o dia 5 de maio.
FOLGA NO CINTO
O governador Mauro Mendes tenta
refinanciar a principal dívida externa do
estado. Ele encaminhou um projeto de
lei para a Assembleia Legislativa, na
quarta-feira (20), solicitando
autorização para a contratação de um
empréstimo junto ao Banco Mundial,
estimado em US$ 250 milhões. A
proposta é trocar de credor da dívida e
gerar uma economia de quase R$ 800
milhões nos cofres públicos, já que o
Banco Mundial oferece o empréstimo
com juros de 3,5% ao ano e um prazo de
20 anos para pagar.
QUESTÃO DE COMPETÊNCIA
A defesa do ex-ministro Blairo Maggi
apresentou questão de ordem ao
Supremo Tribunal Federal (STF)
pedindo que o processo que investiga
supostos crimes eleitorais praticados
por Maggi, revelados na Operação
Ararath, seja remetido ao Tribunal
Regional Eleitoral de Mato Grosso. O
pedido foi baseado na decisão do STF,
que entendeu que crimes com conexão
eleitoral, como caixa 2 por exemplo,
devem ser julgados na Justiça Eleitoral.
Tudo é uma questão de competência,
atropelada no Brasil pelos paladinos
araucários.
NOVAS ELEIÇÕES
No próximo dia 7 de abril os eleitores
dos municípios de Bom Jesus do
Araguaia e Ribeirão Cascalheira, (a 983
e 893 km de Cuiabá, respectivamente),
voltam às urnas para escolherem os
prefeitos e vice que exercerão o cargo
até dezembro de 2020 em eleições
suplementares. Ao todo, 11 mil
eleitores devem participar do pleito nas
duas cidades.
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RODA DE CONVERSA

Objetivo orientar e sensibilizar crianças e adolescentes sobre questões relacionadas ao autoconhecimento, controle emocional, automotivação, baixa autoestima, dentre outros

Alunos se reunem em Cáceres
buscando solução de problemas
MPE/MT c/ Redação

Foto: Facebook

O

Ministério Público do
Estado de Mato Grosso, por
meio da 3ª Promotoria de
Justiça Cível de Cáceres, com
atribuições na área da infância e
juventude, realizou
na última
quarta-feira (20), na Escola Estadual
União e Força, A roda de conversa
“A Solução de Nossos Problemas”,
com a participação de
aproximadamente 350 adolescentes
matriculados no ensino médio.
O objetivo da iniciativa é
orientar e sensibilizar crianças e
adolescentes sobre questões
relacionadas ao autoconhecimento,
controle emocional, automotivação,
baixa autoestima, respeito, solidão,
ansiedade, uso adequado da
tecnologia, regras, depressão,
empatia, vícios, suicídio, bullying,
automutilação, interação social e,
sobretudo, sobre as formas
adequadas para superar tais
problemas. O que é? O que fazer?
Onde buscar ajuda?, foram algumas
das respostas obtidas pelos alunos.
Além dos estudantes,
participaram do bate-papo a
promotora de Justiça Taiana

Há poucos dias os veículos
de comunicação, em nível nacional,
voltaram suas atenções ao trágico
episódio ocorrido na Escola Raul
Brasil, na cidade de Suzano/SP,
quando um homem e um adolescente
invadiram a referida unidade escolar
e, munidos de uma arma de fogo e
uma machadinha, ceifaram a vida de
oito pessoas, além de deixarem

ENERGIA E ALEGRIA

Zé da Luz clareia o sábado
na Praça Barão em Cáceres
Assessoria c/ Redação

N

Palestras e bate-papo polarizaram os estudantes da União e Força

Castrillon Dionello, a delegada Judá
Maali Pinheiro Marcondes, a
psicóloga Rayanne Marciano
Moreno Pereira e o professor da
Universidade do Estado de Mato
Grosso (Unemat), Tiago Luís de
Andrade.
De acordo com a promotora
de Justiça, a roda de conversa "A
Solução de Nossos Problemas" será
levada a outras unidades escolares

este sábado, a criançada de
Cáceres se esbalda com a
visita do Zé da Luz, mascote
da Energisa, que visita a cidade, com
passeio pela Praça Barão Rio Branco
e durante toda amanhã, pais podem
levar seus filhos para brincar com o
personagem e ter atendimento
comercial. O evento acontecerá a
partir das 8 horas e segue até às
12h00.
Para a criançada, o mascote
da Energisa leva diversão, com
brinquedos, animadores, algodãodoce, pipoca, pintura no resto, entre
outras atividades. E o mais
importante: é tudo gratuito. Além
disso, equipes das agências de
atendimento da Energisa estarão no
local para tirar dúvidas e prestar
atendimento para serviços como
troca de titularidade, atualização de
dados cadastrais, extrato e segunda
via de conta, alteração de data de
vencimento, fatura por e-mail,
débito automático, solicitação de

do município de Cáceres nos
próximos dias.
Ela destaca que o ambiente
escolar é o local propício para o
início do trabalho de prevenção e
sensibilização por meio de rodas de
conversa com linguagem acessível
ao público infanto-juvenil,
profissionais capacitados e
possibilidade de perguntas diretas
aos palestrantes

ELEIÇÕES 2020

Prazo de revisão biometrica
encerrará no dia 29 em MT

TRE/MT c/ Redação

E

m 26 municípios de Mato
Grosso acontece a Revisão
do Eleitorado com cadastro
biométrico. O procedimento está
previsto para se encerrar no dia 29
deste mês de março.
No entanto, em casos
excepcionais, os juízes eleitorais
desses municípios podem pedir a
prorrogação da revisão, em ofício
fundamentado e endereçado à
Corregedoria Regional Eleitoral. Os
pedidos serão instruídos pela CRE e,
após, encaminhados ao Pleno para
decisão.
Atualmente em Mato
Grosso estão em revisão os seguintes
municípios: Água Boa, Alta
Floresta, Alto Araguaia, Araputanga,
Arenápolis, Barra do Bugres, Barra
do Garças, Cáceres, Campo Novo do
Parecis, Canarana, Cláudia, Colíder,
Diamantino, Guarantã do Norte,
Guiratinga, Mirassol D'Oeste, Nova

várias outras feridas e cometerem
suicídio.
Após a tragédia, no
município de Cáceres, muitas
crianças e adolescentes
apresentaram comportamentos
inadequados no ambiente escolar,
em razão da ausência de respostas e
apoio para superar problemas
enfrentados nessa fase da vida.

Xavantina, Pedra Preta, Peixoto de
Azevedo, Poxoréu, São José do Rio
Claro, São José dos Quatro Marcos,
Sapezal, Sorriso, Tángara da Serra e
Vera.
Centenas de pessoas
formaram uma fila em frente ao
cartório eleitoral, ontem, (22), para
fazer o cadastramento biométrico,
em Cáceres. a fila que se estende por
vários quarteirões. Algumas pessoas
têm chegando de madrugada para
conseguir fazer a biometria.
O corregedor regional
eleitoral de Mato Grosso,
desembargador Pedro Sakamoto,
explica que não irá autorizar, de
ofício e de modo automático, a
prorrogação dos prazos, mas que
eventual pedido nesse sentido
deverá observar os trâmites legais:
“A prorrogação dos
trabalhos revisionais não é medida
que compete ao Juiz EleitoralFoto:e Arquivo
este

Tribunal não alterará, de ofício, a
data de conclusão dos trabalhos”.
A Resolução do TRE/MT
determina em seu art. 19, parágrafo
segundo, que a prorrogação “deverá
ser requerida pelo Juiz Eleitoral, em
ofício fundamentado, dirigido à
Corregedoria Regional Eleitoral,
com antecedência mínima de 5 dias
da data do encerramento do período
estipulado”.
“O juiz eleitoral é o maior
conhecedor da realidade do
município onde atua e, portanto, é a
autoridade indicada para solicitar
essa prorrogação. Ele tem até 5 dias,
antes do término da revisão, para
solicitar sua continuidade.
Os pedidos recebidos dentro
deste prazo serão analisados com
critérios objetivos, dentre eles,
número de eleitores do município
que ainda não fizeram o
cadastramento biométrico, bem
como a estrutura de atendimento”,
ressaltou o Corregedor.

histórico de consumo, consulta de
débitos e denúncias de furto de
energia.
O projeto Zé da Luz foi
criado e, foi desenvolvido pela
Energisa em nivel nacional, como
mais uma forma de conscientizar a
população e disseminar informações
importantes sobre os riscos e perigos
com a rede elétrica, reforçando para
as crianças e adolescentes que a
segurança deve estar em todo lugar:
na rua, na escola e em casa.
A Energisa também conta
com a Biblioteca Energisa, um
espaço instalado na Agência de
Atendimento para troca de livros,
promovendo um círculo de leitura,
democratizando o conhecimento e o
acesso à cultura. O Zé da Luz é
apaixonado por sustentabilidade.
Falar sobre economia de energia é
com ele mesmo. Muito antenado nas
transformações do mundo, ele é
Energisa de coração desde o seu
nascimento.
Foto: Divulgação

Personagem promete muita energia na manhã do sábado pantaneiro

Cáceres não exigiu a biometria nas eleições de 2018
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BRIGADISTAS

Conforme instrutor, capacitado, o brigadista tem melhor discernimento sobre situações variadas, pois a prática leva a perfeição e claro, a ação fica natural

Bombeiros capacita servidores
do IFMT em Pontes e Lacerda

Assessoria c/ Redação

Foto: Folha Regional

Corporação ministrou curso específico para os alunos do IFMT

A

8ª Companhia do Corpo
de Bombeiros de Pontes e
Lacerda capacitou uma
parcela de servidores do Instituto
Federal de Mato Grosso Campus
Pontes e Lacerda-Fronteira Oeste
para atuarem como brigadistas,
em situações de emergência, na
instituição. O curso de formação
teve início na terça-feira (19) e foi
encerrado na quinta-feira (21),
com aulas teóricas e situações
simuladas.
Um dos instrutores, o
soldado Yuri Moraes de Lira
destacou a importância da
capacitação em situações de
emergência. “É interessante que

uma edificação de grande porte
ou órgão público tenham pessoas
preparadas para fazer o primeiro
atendimento, porque isso pode
salvar vidas.
Dessa forma, os
brigadistas passam por um
aprendizado tanto de APH
(Atendimento Pré-Hospitalar)
quanto de combate a incêndio.
Essas são as primeiras
ocorrências que podem acontecer,
envolvendo por exemplo, a
cozinha, equipamentos
eletrônicos ou até mesmo muitas
pessoas, das quais uma pode ter
alguma fratura, mal súbito. É
importante esse primeiro

movimento até a chegada dos
bombeiros e da ambulância, para
encaminhamento ao hospital”.
De acordo com o
instrutor, capacitado, o brigadista
tem melhor discernimento sobre
como proceder em situações
variadas. “A prática leva a
perfeição e habitualmente a ação
fica natural. Em um momento de
ocorrência a maioria das pessoas
entra em desespero, pânico, por
isso é importante saber o que se
deve fazer e também ter
tranquilidade para os
procedimentos aprendidos. Daí a
importância dos brigadistas, que
são treinados”.
Diretor de Ensino do
Campus, o professor doutor
Adriel Martins Lima, que também
participou do curso, ressaltou o
preparo dos servidores. “A rotina
do Campus é muito corrida, são
atividades de ensino, pesquisa e
extensão envolvendo alunos,
técnicos e professores.
Desta maneira,
capacitando nossos servidores o
resultado trará mais tranquilidade
para toda a equipe em um
momento de emergência. Eu
mesmo optei por fazer o curso
para aprender e saber agir na hora
que for necessário. Vamos em um
próximo momento capacitar mais
servidores e alguns alunos para
aumentar o número de
brigadistas”, finalizou.

DUBLÊ DE TORO

Camioneta roubada no sul foi
recuperada em Curvelândia
PJC/MT c/ Redação

U

m veículo roubado no Rio
Grande de Sul e usado como
“dublê” em Mato Grosso,
foi apreendido no município de
Curvelândia, na tarde da última
quarta-feira (20), durante ação
integrada da Delegacia
Especializada de Fronteira (Defron),
da Polícia Judiciária Civil, com o
Núcleo de Inteligência do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), da
Polícia Militar.
A camioneta Fiat modelo
Toro Volcano AT D4 de cor marrom,
estava com placas de outro veículo
com as mesmas características. O
veículo original estava circulando
com o proprietário no Estado de
Santa Catarina. Após denúncias
anônimas de um possível automóvel
proveniente de crime, os policiais
civis e militares lograram êxito em
encontrar o veículo, em uma

residência no bairro Jardim São
Paulo, município de Curvelândia.
O suspeito, A.V.F, 29, foi
conduzido à Delegacia
Especializada de Fronteira e autuado
em flagrante pelo crime de
receptação e adulteração de sinal
identificador de veículo automotor.
Durante checagem veicular,
foi verificado que o veículo
apreendido, estava com o número do
chassi adulterado, bem como havia
sido roubado na cidade de Gramado,
Estado do Rio Grande do Sul.
O veículo original encontrase com seu proprietário na cidade de
Porto Belo (SC). Diante do
flagrante, a camioneta foi
apreendida e o morador da casa foi
levado à Defron, interrogado e
autuado pelos crimes de receptação e
adulteração de sinal identificar de
veículo automotor.
Foto: PJC-MT

CONFERÊNCIA

Quatro Marcos debate
os desafios da 3ª idade

Veículo teve adulteração circulava pelas ruas da cidade com suspeito

Assessoria c/ Redação

C

om o tema Desafios de
envelhecer no século XXI e o
papel das políticas públicas,
a I Conferência Municipal da Pessoa
Idosa foi realizada ontem, (29), a
partir das 7:00 horas, no Salão
Comunitário da Paróquia São José
em São José dos Quatro Marcos.
O evento foi promovido
pela Prefeitura, através do Conselho
Municipal dos Direitos do Idoso e
Secretaria Municipal de Assistência
Social, comandada pela primeiradama Simone Floreano. "Nossa
população está envelhecendo muito
rápido e precisamos dar esse suporte,
oferecendo as pessoas idosas formas
de como envelhecer saudável",
afirmou ela.
Simone destacou a
importância da Conferência, cujos
eixos deu ênfase à questões sobre
saúde, educação, assistência social,
previdência, moradia, transporte,
cultura e esporte. "Discutimos tudo o
que é assegurado para a nossa
terceira idade", disse ao considerar a
participação efetiva da comunidade
no evento, de interesse de todos.
Conforme a secretária de
Assistência Social, foi concretizado
o objetivo da conferência, qual seja,

o de fazer com que os idosos se
manifestassemm e mostrassem as
suas necessidades. "Assim,
pudemos debater as questões e votar,
para que as principais demandas de
cada eixo sejam encaminhadas ao
conselho estadual", explicou a 1ª
Dama.
Após a conferência

estadual, as propostas seguem para a
conferência nacional e, por último,
chegam ao Ministério do
Desenvolvimento Social para que
sejam realizados os planos
plurianuais e o planejamento de
ações voltadas para a população
idosa e este ano, Quatro Marcos saiu
na frente.
Foto: Ferreira Junior

Primeira Dama Simone Floreano, preocupação com a 3ª Idade
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PRIMEIROS REPASSES

Segundo o secretário adjunto executivo, Alan Porto, serão quatro repasses anuais, com parcelas pagas nos meses de março, junho, setembro e dezembro

Seduc repassa R$ 22,9 mi para
escolas estaduais e municípios
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

Merenda escolar é um dos itens integrados aos repasses

A

Secretaria de Estado de
Educação (Seduc)
repassou, nesta semana, o
valor de R$ 15,3 milhões para as
768 escolas da rede estadual e R$
7,6 milhões aos municípios do
Estado, totalizando R$ 22,9
milhões. Os recursos são
referentes aos primeiros repasses
de 2019 do Projeto Político
Pedagógico (PPP), da
alimentação e do transporte
escolar.
Para o PPP foram destinados
recursos na ordem de R$
12.360.057,85, o valor foi
depositado nas contas dos
Conselhos Deliberativos da
Comunidade Escolar (CDCEs).
Desse total, R$

10.760,427,35 são para custeio e
R$ 1.599,630,50 são referentes à
compra de bens duráveis
(bebedouro, geladeira, mesa, etc).
Segundo o secretário adjunto
executivo, Alan Porto, serão
quatro repasses anuais, com
parcelas pagas nos meses de
março, junho, setembro e
dezembro.
“Esses recursos devem ser
utilizados para a compra de
material de limpeza, de insumo,
para reparos hidráulicos,
elétricos, troca de torneiras e, a
partir desse ano, também para a
contratação de serviços de
internet”, explica. O valor para
cada unidade escolar está
condicionado à quantidade de

alunos matriculados, conforme o
censo escolar do ano passado.
As escolas estaduais
receberam também o valor total de
R$ 2.948,732,00 referente à 1ª
parcela do Programa Nacional de
Alimentação Escolar (Pnae). Os
valores pagos são de acordo com o
número de alunos matriculados
neste ano e leva em conta ainda a
faixa etária e a modalidade de
ensino. Os recursos financeiros
apurados são tranferidos em até
dez parcelas por ano e são
destinados para a aquisição
exclusiva de gêneros alimentícios
para preparo da alimentação
escolar. Atualmente, na rede
estadual de Mato Grosso são
servidas cerca de 413 mil
refeições diárias. Nas escolas
plenas, cujo ensino é integral, são
servidas três refeições, assim
como as escolas especiais. As
creches, por sua vez, servem cinco
refeições.
Os cardápios da
alimentação escolar são
elaborados pelo nutricionista,
responsável técnico da Seduc,
utilizando gêneros alimentícios
básicos. O cardápio respeita as
referências nutricionais, os
hábitos alimentares, a cultura
alimentar da localidade e a
sustentabilidade, sazonalidade e
diversificação agrícola da região e
na alimentação saudável e
adequada. Os cardápios atendem
também aos alunos com
necessidades nutricionais

específicas, tais como doença
celíaca, diabetes, hipertensão,
anemias, alergias e intolerâncias
alimentares, dentre outras.
A Seduc também repassou
aos 141 municípios do Estado a 1ª
das 10 parcelas relacionadas ao
transporte escolar, com valor de
R$ 7.663,088,29. O repasse é feito
direto aos municíoios, pois o
transporte escolar fica a cargo dos
mesmos, responsáveis pela
manutenção dos veículos e pela
contratação dos motoristas.
O valor disponibilizado
para cada município depende da
quilometragem diária realizada
pelos veículos, percorrendo os
trajetos em buscar e levar os

estudantes até as unidades
educacionais. O transporte dos
estudantes da rede estadual de
ensino, residentes na zona rural, é
executado pelo Estado de Mato
Grosso em parceria com os
municípios.
O transporte escolar é um
direito dos estudantes residentes
em zona rural, local de difícil
acesso. O objetivo é promover o
desenvovlimento social inclusivo,
articulado com a nova
organização da estrutura escolar;
diminuir o índice de evasão
escolar, garantir a permanência
dos estudantes na escola; e
fortalecer a educação do e no
campo.

Lambari D´Oeste – MT, 14 de Março de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e Agropecuária Novo Milênio LTDA,
localizada na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de
Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que estão abertas vagas
exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de
18 anos para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta
– feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65)
3228.1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste)
ou e-mail: elaine.munizrh@gmail.com e tatiana.rh@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.
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AÇÃO INTEGRADA

Operação integrada prende 9 pessoas por tráfico de drogas

A

ção conjunta da Polícia
Militar e Polícia Judiciária
Civil prendeu, na manhã
desta sexta-feira (22), nove
pessoas por envolvimento no
tráfico de drogas. Com os
suspeitos foram apreendidos
drogas, armas, munições,
dinheiro e um explosivo, além de
outros materiais para a venda do
entorpecente.
O cumprimento das
prisões e apreensões aconteceram

nos bairros Tijucal, Santa Isabel,
P a r q u e G e ó rg i a e J a r d i m
Fortaleza, todos na capital.
Entre os envolvidos estão
os irmãos M.B.S e E.B.S, do
Bairro Jardim Fortaleza, que
foram presos com explosivo.
Os outros presos são:
K.R.S.R, 27 anos, T.K.F, 28 anos,
G.D.C.S, 18 nos, P.O.S, 21 anos,
S.M.P, 35 anos e G.F.B.B, 34
anos.
Após as prisões, todos os

envolvidos foram encaminhados
para a sede da Delegacia de
Repressão a Entorpecente (DRE),
onde foram ouvidos pelo
delegado titular, Vitor Hugo
Bruzulato Teixeira.
Posteriormente serão
encaminhados para o Fórum para
a audiência de custódia.
“É mais uma ação
integrada que fortalece a
segurança pública do Estado.
Com estas prisões tiramos de

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

circulação autores que
fomentavam o comércio de
drogas na Capital”, declarou o
titular da DRE.
A operação denominada
“Integração II” foi realizada por
policiais militares do 1ª Comando
Regional, 9º, 10º e 24º Batalhão da
Polícia Militar e profissionais da
Delegacia de Repressão a
Entorpecentes.
“É a segunda operação
que o 1º Comando Regional faz

em conjunto com a DRE. Vamos
continuar trabalhando para
prender os autores de delitos
criminais, com foco de
proporcionar sensação de
segurança à sociedade.
Esta repressão ao tráfico
doméstico de drogas é essencial
para potencializar a tranquilidade
nos bairros”, enfatizou o tenentecoronel PM Sadá Ribeiro
Parreira.

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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CLÁSSICO TCHAPA & CRUZ

Um derby da capital reunindo torcidas do alvinegro e do Chicote Vaezeagrandense promete agitar o gramado cuiabano na abertura da guerra rumo à final do certame

Arena Pantanal abre hoje
rodada das quartas de final
A

S.N c/ Redação

Foto Arquivo

Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) divulgou na
manhã de ontem e às vésperas,
as datas das quartas de finais do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello.
O clássico entre Mixto e
Operário VG será neste
sábado, às 18h30, Arena
Pantanal. O árbitro será Jean
Maciel Latorraca, são seus
assistentes Paulo César Faria e
Fernanda Kruger e o 4º árbitro
Paulo Roberto dos Santos.

No domingo, se
enfrentam Dom Bosco e
Cuiabá, às 15h00, na Arena
Pantanal, o Araguaia pega
União, às 16h00, estádio Zeca
Costa, em Barra do Garças. O
Sinop encara o Luverdense, no
mesmo horário, no Gigante do
Norte, em Sinop, no clássico
do Nortão.
A rodada de volta
começa na quarta-feira (27).
Operário e Mixto entram em
campo às 20h30, Arena
Pantanal, Luverdense e Sinop,

às 19h00, no Passo das Emas,
em Lucas do Rio Verde.
Na quinta-feira (28),
haverá um único jogo. União
contra o Araguaia, às 20h10, no
Luthero Lopes, em
Rondonópolis.
Anteontem, 20, na
última rodada da primeira fase
Luverdense, Cuiabá e Operário
meteram 3 a 0, em cima dos
seus adversários. Operário FC,
U n i ã o e M i x t o ,
respectivamente. O Araguaia
goleou o Juara por 4 a 1 e o

FORÇA NO POLEIRO

Galo pega Verdão do Cerrado
amanhã no Gigante do Norte
Arqui-rivais vão com tudo buscando vantagem no jogo de volta

S.N c/ Redação

Os ingressos para o primeiro jogo
das quartas-de-final entre Sinop e
Luverdense, domingo às 16h00,
no Gigante do Norte, começaram
a ser vendidos ontem à tarde na
bilheteria do estádio a preços
promocionais. As vendas também
estão sendo feitas em outros
pontos comerciais da cidade. O
ingresso antecipado é vendido a
R$ 10. Amanhã, dia do jogo a

entrada vai custar R$ 20 a inteira e
R$ 10 a meia.
O confronto foi definido
ao fim da primeira fase do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello 2019
peo cruzamento estabelecido em
regulamento que previa o
cruzamento do 4º colocado
(Luverdense) contra o 5º (Sinop).
Além do Clássico do Nortão, a
Foto Assessoria

Sinop sabe que precisa fazer gols diante do adversário forte
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fase eliminatória tem Mixto
contra Operário, Dom Bosco
versus Cuiabá e Araguaia contra o
União. Os vencedores dos dois
confrontos avança para a fase
semifinal.
O técnico do Luverdense,
Júnior Rocha, avaliou a definição
dos confrontos de quartas de
finais do Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello. O alviverde de Lucas
do Rio irá enfrentar o Sinop. O
primeiro jogo será no domingo,
no Gigante do Norte, às 16h00. A
partida de volta está prevista para
quarta-feira (27), no Passo das
Emas.
“Muda o campeonato.
Agora, é totalmente diferente. A
concentração vai lá em cima. A
competitividade é absurda.
Temos história de bons matamatas, mas, todos anos, isso zera.
Agora é um novo torneio. Temos
que estar focados para minimizar
erros. É um clássico contra um
adversário muito difícil, que
sempre trouxe problema para
todos os times que enfrentou”,
afirmou Rocha, em entrevista à
rádio Atitude FM, de Lucas do
Rio Verde.

Sinop empatou em 2 a 2 com o
Dom Bosco.
Confira a atual
classificação:1º Cuiabá 23
pontos; 2º Operário-VG 19; 3º

União 17; 4º Luverdense 16; 5º
Sinop 13; 6º Araguaia 11; 7º
Mixto 11º; 8º Dom Bosco 7; 9º
Juara 4e 10º Operário-FC 3.
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*****************
Destaque especial ao meu filho
Bruno Michelis Saravy que
comemora a passagem de mais um
natalício. Que esse novo ciclo de
vida traga ainda mais alegria ao
seu coração e infinitos momentos
de felicidade para guardar na
memória. Que você continue nos
encantando com seu jeito tão
especial de ser por muitos e muitos
anos. Parabéns, meu filho! Que
seu dia seja especial e sua vida
sempre muito feliz! Saúde, amor e
realizações hoje e sempre.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
de movimento agradável nos
relacionamentos,
especialmente os afetivos. O
dia é ótimo para estar perto de quem ama,
pois você estará mais aberto, afetivo e
receptivo. Um namoro pode começar ou
dar um passo à frente.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto de Vênus
em Aquário, indicando um
dia de movimento positivo
ao seu coração. Um romance
pode começar a ser
desenhado pelo Universo a qualquer
momento. O dia é ótimo para começar um
projeto criativo e também para estar mais
perto dos filhos.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
agradável, com boas
novidades relacionadas ao
trabalho e carreira, que
podem dar um passo à frente. O momento
pode estar relacionado com a aprovação
de um projeto e assinatura de um novo
contrato.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
de interiorização e maior
contato com seu mundo
emocional, que passa por um
momento de paz e equilíbrio. O momento é
ótimo para começar o planejamento de um
projeto, que deve ser colocado em prática
imediatamente.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
de movimento ao seu
coração. O momento pode
estar relacionado com o
início de um romance, que trará alegrias e
bem estar à sua vida. O relacionamento
com os filhos passa por um ótimo
momento de paz e ternura.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos,
novos e antigos. O momento
pode estar relacionado com uma nova
amizade, que chega para trazer equilíbrio à
sua vida. Um bom contato comercial pode
ser realizado.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus
em Aquário, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de estar mais
conectado às emoções, que passam por
um momento de equilíbrio e aumento
da sensibilidade. O dia é ótimo para
estar em sua casa, junto de quem ama.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus
em Aquário, indicando um
dia de movimento em
projetos que trarão
benefícios à sua vida profissional e a
seus planos de negócios, que serão
colocado em prática em pouco tempo. O
momento pode estar relacionado com
uma promoção.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus
em Aquário, indicando um
dia de maior envolvimento
com a vida social e os
amigos, especialmente os íntimos. O
momento pode estar relacionado com
uma forte necessidade de aprendizado.
Dia ótimo para começar um novo curso.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
seu signo, indicando um dia
de movimento em projetos de
médio prazo, especialmente
os que envolvem sua vida
pessoal. O momento pode estar relacionado
com a decisão de mudar de cidade ou de
país. Uma viagem pode ser marcada ou
realizada.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
de boas novidades,
especialmente relacionadas
com suas finanças e projetos de trabalho.
O dia é ótimo para começar a planejar ou
apresentar um projeto que envolva o
aumento de seus rendimentos.

A Lua em Libra recebe um
ótimo aspecto de Vênus em
Aquário, indicando um dia
de interiorização e maior
envolvimento com seu
mundo emocional, que
passa por um momento de paz e equilíbrio.
O momento promove uma limpeza natural
de sentimentos e mudanças importantes
nas emoções.

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

*****************
Em viagem comemorando 29 anos de
união o finess casal Reginaldo Bicudo e
Vivyane a quem enviamos votos de feliz
bodas.

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

Parabenizamos o gatinho Ítalo Martins
Santullo Benevides que ontem apagou
mais uma velinha e recebeu o carinho
especial dos irmãos Otávio e Davi, dos
pais, avós e amiguinhos. Que Papai do
Céu lhe proteja sempre e lhe dê muita
saúde e felicidades.

No rol dos aniversariantes Guilherme Vargas que recebe os
parabéns da família e amigos. Sucessos, paz, amor, saúde e
prosperidades são os nossos votos. Feliz Niver!

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

