
BRANCAS

Para a Diretoria da  Associação Comercial e 
Empresarial de Cáceres, que realizará no próximo 
dia 28,  uma palestra motivacional, com o palestrante 
Diego Hurtado, Master Coach pelo IBC. O evento 
acontece no Hotel La Barca, a partir das 19:40. A 
entrada será 01 kg de alimento não perecível ou 01 
litro de leite, que serão doados a uma instituição de 
nossa cidade.As inscrições, podem ser realizadas por 
e-mail:
acecaceres@hotmail.com ou pelos telefones: (065) 
3223-0528 - (065) 98464-0506.

PRETAS

Para bueiros sem tampas em nossa cidade, a exemplo 
desse no Bairro da Cavalhada, bem na esquina do 
Colégio Salesiano Santa Maria, oferecendo risco aos 
transeuntes, uma vez que o volume de crianças e 
adolescentes entrando e saindo da escola é grande. 
Alô Secretaria de Obras, vamos organizar essa 
situação, antes que algum acidente possa acontecer. 
Recado Dado.

BRANCAS

Para a equipe do Laboratório São Matheus, que 
continuam doando exames de DNA a carentes 
assistidos pela Justiça. A ação integra o programa de 
Responsabilidade Social da empresa, dentro do 
Termo de Cooperação Técnica assinado com o 
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de 
Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso - comarca de Cáceres.

PRETAS

Para pessoas que se utilizam das calçadas e  passeio 
público,  para despejo de materiais de construção, 
complicando ainda mais a vida dos pedestres que 
para desviar do material (areia, brita, telhas, 
entulhos, etc) se arriscam caminhando no leito 
carroçável.

X
DA REPORTAGEM

Precisamos que a saliva de Jesus toque os 
nossos ouvidos, 
para nos restaurar e nos fazer ouvir o que 
precisamos ouvir
“Trouxeram então um homem surdo, que 
falava com dificuldade, e pediram que Jesus 
lhe impusesse a mão” (Marcos 7,32).
 

Esse homem do Evangelho era surdo, 
ou seja, não tinha a capacidade da audição. 
Mas um dia ele escutou, porque ele falava; e 
para falar é preciso escutar. Porém, ele falava 
com muita dificuldade e, com certeza, essa 
dificuldade para falar era decorrente da sua 
capacidade de ouvir.

Quem não escuta bem, não pode falar 
bem. E falar bem não é falar bonito ou ter 
bons discursos, porque, de repente podemos 
ler e aprendermos a arte da oratória. Refiro-
me à capacidade de dialogar, de comunicar-
se e expressar-se. Capacidades essas que, ao 
longo da vida, vamos perdendo, porque 
perdemos a capacidade de ouvir, de ouvir a 
Deus.

Como é difícil escutar a Deus num 
mundo de tanto barulho! Neste mundo 
agitado onde vivemos, se olharmos para 
dentro das nossas casas, o barulho está cada 
vez maior. São muitos aparelhos ligados ao 
mesmo tempo, aparelhos de televisão, de 
rádio, programas na internet etc. E, quando 
saímos de casa, o barulho da rua é algo que 
nos deixa surdos. Entramos dentro dos 
comércios e tem barulho para todos os lados, 
assim não escutamos a Deus, e escutamos 
muito mal uns aos outros.

Mas, o pior barulho é aquele que se 
instalou dentro de nós. Pois, está tudo muito 
bagunçado dentro de nós, com muitas vozes 
gritando e clamando dentro do nosso 
coração. Barulhos que tiram até o nosso sono.

É muito barulho na nossa mente, por 
isso, muitas vezes, temos dores de cabeça, 
enxaquecas; são preocupações, devaneios, 
perturbações, inquietações. É o barulho da 
ansiedade que não nos deixa quietos e vai nos 
mexendo, até que os nossos tímpanos 
interiores são rompidos.

Por conta de tantos barulhos dentro 
da cabeça e do coração, não escutamos mais o 
que o outro falou. O filho não escuta mais os 
seus pais; o casal não é mais capaz de escutar 
um ao outro. E, quando não se escuta, 
também, não se fala. Perdemos a capacidade 
do diálogo e não sabemos mais dialogar uns 
com os outros, ou seja, conversar, escutar.

Hoje, o tempo inteiro, estamos 
escrevendo em redes sociais, mas perdemos a 
capacidade de ouvir e de escutar.   Então, 
precisamos de Jesus tocando nos nossos 
ouvidos; recuperando em nosso interior a 
capacidade de escutá-Lo, e de escutarmos 
uns aos outros. Precisamos que a saliva de 
Jesus venha tocar os nossos ouvidos, para nos 
restaurar e nos fazer ouvir o que precisamos 
ouvir; e falar o que precisamos falar.

Ouvir e falar são capacidades do ser 
humano para se comunicar. Hoje, que a graça 
de Deus recupere em nossas casas, lares, 
famílias e onde quer que estejamos, o dom da 
comunicação. Dom esse tão necessário para 
que se estabeleça a graça de Deus.
Deus abençoe você!  

Padre Roger Araújo: Sacerdote da 
Comunidade Canção Nova, jornalista e 
colaborador do Portal Canção Nova
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Muitas pessoas afirmam que já 
perdoaram um desafeto. Geralmente, quando 
afirmam isso, na verdade, decidiram entregar o 
caso a Deus, afastar-se da pessoa, como se diz 
“deixar pra lá…” e tocar a sua vida, deixando o 
Tempo decidir o que é certo, o que é errado, que 
irá mostrar a verdade.

As pessoas boas de coração possuem a 
capacidade de aceitar as atitudes de outras 
pessoas que lhes fizeram mal, que lhes fizeram 
ou fazem sofrer e, muitas vezes, elas são até 
incompreendidas por essa capacidade de amar 
e perdoar. 

São Espíritos mais antigos e mais 
elevados em seu grau de consciência e 
discernimento, e sabem que perdoar faz bem 
principalmente para si mesmos, que entendem 
que não vale a pena permanecer aferrado a uma 
mágoa, a uma raiva, a uma aversão, pois é 
como um veneno que se ingere diariamente e 
que vai destruindo os pensamentos, os 
sentimentos e o corpo físico de quem costuma 
permanecer remoendo fatos passados.

Outras pessoas dizem que querem 
perdoar alguém mas acreditam que perdoar é 
impossível, e que apenas um Ser superior como 
Jesus poderia perdoar. São Espíritos em um 
grau um pouquinho menos elevado de 
consciência, mas que já tem a suficiente 
elevação para querer perdoar, já entenderam 
que o beneficiado maior é quem perdoa, 
conhecem as Leis Divinas da atração pelos 
cordões energéticos e até levantam a 
possibilidade de, em encarnações anteriores, 
terem agido mal, prejudicado, o atual “vilão”.

Outros dizem que não querem perdoar 
um inimigo porque tem razão na sua mágoa ou 
no seu ódio por essa pessoa. Não esquecem o 
que foi feito contra eles, ou o que deixou de ser 
feito, não toleram o que lhes fazem ou não 
fazem, enfim, acreditam-se com absoluta razão 
para decretar que aquela pessoa é um vilão, que 
esteve ou está errado, que é mau, não merece 
seu perdão e terá de se entender com Deus.

Enfim, nessa questão de “Perdão” 
encontram-se as mais variadas opiniões, os 
mais diversos raciocínios, dependendo do grau 
de elevação espiritual da pessoa que sofreu ou 
sofre um mal. Se somos um ser espiritual com, 
no mínimo 500.000 anos de existência, mais as 
poucas décadas da nossa persona atual, como é 
arriscado ter uma opinião firmada a esse 
respeito. 

Quando alguém sente mágoa ou raiva 
do seu pai ou de sua mãe, pelo que lhe fez ou 
deixou de fazer na sua infância, como pode 
afirmar estar certo, ter razão nesse sentimento, 
s e  n ã o  l e m b r a  d e  d u a s  q u e s t õ e s  
importantíssimas:
1. Por que seu Espírito “pediu”, o que significa 
em outras palavras, que necessitou desse pai ou 
dessa mãe?
2. O que pode ter feito para ele(a) em 
encarnações passadas de igual ou pior teor?
Se a mágoa ou a raiva é em relação a seu marido 
ou ex-marido, sua esposa ou ex-esposa, outro 
familiar, um amigo que lhe traiu, lhe enganou, 
enfim, um acontecimento durante a vida, se 
pensar nessas mesmas duas questões, poderá 
afirmar com convicção que tem razão?

Nós somos um ser, que chamamos de 
Espírito, muito antigo, vivemos centenas ou 
milhares de encarnações, todo esse tempo, 
tudo o que aconteceu, o que fizemos, o que nos 
fizeram, guardado dentro do nosso 
Inconsciente, apenas lembramos dessa vida 
atual, poucas décadas de vida, vocês não 
acham extremamente arriscado decidir coisas 

como “Não vou perdoar! ”, “Ele(a) me 
fez(faz) mal, sou(fui) sua vítima!”, “Ele(a) não 
merece perdão!”, etc? Lá no Mundo Espiritual 
existe algo que aqui na Terra ainda não existe: o 
Telão.

Quando voltamos para Casa, durante a 
nossa permanência no período intervidas, em 
um certo momento, somos chamados a assistir 
um filmezinho de nossas vidas passadas, o que 
fizemos, o que não fizemos, como éramos, e, 
ao contrário da Regressão Terapêutica 
realizada por nós aqui na Terra durante um 
tratamento de Psicoterapia Reencarnacionista, 
no qual é vedado incentivar o reconhecimento 
de pessoas no passado, lá em cima, na sessão de 
Telão, os Mentores oportunizam esse 
reconhecimento, tanto da “vítima” como do(a) 
“vilão(ã)”, e o resultado dessa viagem no 
t e m p o  é  u m a  c e n a  c h o c a n t e  d e  
arrependimento, de vergonha e de frustração, 
por não termos, na vida encarnada anterior, 
alcançado o que havíamos proposto a nós 
mesmos: o resgate e a harmonização com 
aquele Espírito que sabíamos iríamos 
encontrar aqui na Terra, para fazermos as 
pazes, e, pelo contrário, mantivemos a nossa 
tendência anterior, arcaica, de nos magoarmos, 
de odiarmos, de sentirmos aversão a ele.

E nesse momento, quando a verdade 
está ali, escancarada à nossa frente, 
percebemos que perdemos uma grande 
oportunidade de nos reconciliarmos com 
aquele antigo desafeto e, com isso, elevarmos o 
nosso grau espiritual e, com bastante 
frequência, nos redimirmos do que havíamos 
feito a ele, até pior, em encarnações passadas.

Podemos fazer duas escolhas: 1. 
Aguardarmos a morte do nosso corpo físico e o 
nosso desencarne e assistirmos as sessões de 
Telão no Mundo Espiritual e nos encaixarmos 
na estatística oficial de 99% de frustrações, 
arrependimentos e vergonha.
2. Assistir essas sessões aqui, durante a 
encarnação, quando ainda estamos “vivos” e 
podemos, pela mudança radical do nosso 
raciocínio, perceber o nosso erro de 
interpretação, e resolvermos reavaliar 
completamente a nossa infância e a nossa vida, 
substituindo a “versão persona” da nossa 
história pela “versão Espírito”, e, com isso, 
amenizarmos os nossos sentimentos inferiores, 
elevarmos o nosso grau espiritual e nos 
reconciliarmos com antigos desafetos que 
“pedimos” para reencontrar.

E quando deixamos de nos sentir 
“vítimas” nem precisamos mais perdoar, 
precisamos é pedir perdão pelo que fizemos em 
nosso passado para o(a) atual “vilão(ã), e que 
Deus, em Sua Absoluta Justiça, nos presenteou 
com esse reencontro. Essa mudança de 
raciocínio, esse novo tipo de enfoque, essa 
abertura para a verdadeira história de conflito 
entre Espíritos há séculos digladiantes, opera 
verdadeiros milagres, pois ao invés de 
sabermos disso apenas lá em cima, para 
deixarmos para a próxima encarnação (quando 
provavelmente erraremos novamente…), 
podemos fazer isso agora, já, aqui na Terra, 
nessa encarnação mesmo, acertando o nosso 
rumo, retificando o nosso pensamento e 
sentimento, e aproveitando a atual encarnação 
para alcançarmos o crescimento espiritual 
almejado há tanto tempo e há tanto tempo 
adiado. E então, pedir perdão a Deus e ao(a) 
vilão(ã) e seguir nosso caminho, como 
aconselhou Jesus: “Vá e não peques mais!”
EMANUELLE CALGARO é psicoterapeuta 
reencarnacionista.

Rosane Michels - Editora

E-mail: correiocacerense@hotmail.com
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A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano 
nos últimos graus de seu 
signo, indicando um dia de 
movimento equilibrado e 

emoções afloradas. O momento pode 
envolver a decisão de fazer uma mudança 
importante em sua vida. O dia é ótimo 
para estar entre amigos.

Esotérico

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em seu signo e Urano 
nos últimos graus de Áries, 
indicando um dia de bons 
contatos  comerciais  e  

melhora na comunicação. Se estiver 
envolvido com jornalismo ou comércio, 
pode receber uma ótima notícia. Um 
projeto pode ser aprovado.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
ind icando  um d ia  de  
movimento positivo em suas 

finanças. O momento pode estar 
relacionado a um novo projeto, promoção 
ou emprego, que envolve libertação 
através do aumento de rendimentos.

A Lua entra em seu signo e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia  de 

movimento positivo e boas novidades na 
vida pessoal e profissional. O momento 
pode estar relacionado a uma atitude 
libertadora, depois de meses de 
aprisionamento emocional.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia  de  
interiorização e necessidade 

de investigar emoções e sentimentos que 
não fazem mais sentido. O momento 
envolve l iber tação emocional  e  
necessidade de dar passos à frente.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia  de  
movimento agradável ,  

especialmente no trabalho. O momento 
pode estar relacionado a um novo projeto 
ou emprego, que surge de repente. Ótimo 
dia para cuidar da saúde.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia de boas 
novidades relacionadas a seus 

projetos profissionais ou a um plano de 
negócios. O momento pode estar 
relacionado com uma vitória em sua 
carreira. Uma promoção pode ser aprovada.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia  de  
movimento positivo em 

projetos de médio prazo, pessoais e/ou 
profissionais. Você se sente mais livre e 
em contato com sua espiritualidade. Uma 
viagem pode ser marcada ou realizada.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto 
de Marte em Touro e Urano 
nos últimos graus de Áries, 
indicando um dia de 

movimento positivo e agradável na vida 
social e aproximação de amigos, novos e 
antigos. O momento traz benefícios aos 
r e l a c i o n a m e n t o s ,  p e s s o a i s  e  
profissionais.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
indicando um dia  de  
movimento agradável na 

vida social e aproximação de pessoas 
interessantes. O momento pode envolver 
um novo romance, que começa a ser 
desenhado.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano nos 
últimos graus de Áries, 
ind icando  um d ia  de  
movimento agradável na 

vida social e aproximação de amigos 
queridos. O momento pode estar 
relacionado com um bom contato 
comercial com uma grande empresa.

A Lua entra em Câncer e 
recebe um ótimo aspecto de 
Marte em Touro e Urano 
nos últimos graus de Áries, 
indicando um dia de 

movimento em projetos que envolvem 
uma parceria financeira. O momento 
pode es tar  re lacionado com a 
concretização de um projeto em parceria, 
que envolve uma boa soma de dinheiro.

By Rosane Michels

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

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

No rol dos aniversariantes de hoje, registramos trocando de 
idade Ronilce de Sá. Desejamos que você celebre essa data por 
muitos anos, e que nunca lhe falte paz no coração, amor na vida, 
sorrisos no rosto e companhias maravilhosas.

Felicitações ao amigo Elias Rocha que 
comemora mais um aniversário. Que 
seu dia seja cheio de alegrias do início 
ao fim, e que a saúde  permaneça em 
todos os dias da sua vida. Grande 
abraço! Na foto com a família.

H o j e  n o s s o  D e s t a q u e  Vi p  a  
aniversariante Maria das Graças Silva 
Vidal. Parabéns Maria, que você possa 
ter muitos anos de vida abençoados e 
felizes, que os dias futuros sejam de 
harmonia, paz e desejos realizados. 
Que seu coração esteja sempre em 
festa, porque você é uma mulher 
iluminada e especial. Felicidades hoje e 
sempre!!!

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

Parabéns encantadora Bodoia Pires! 
Que a vida continue sorrindo e 
presenteando você com as melhores 
graças, com muito amor, com muita 
saúde, amizade e felicidades mil. 
Desejos de um dia muito feliz e que você 
possa celebrar a vida hoje e sempre. 
Feliz Aniversário!

Cáceres-MT, 16 e 17 de fevereiro de 2019

a vaga no Rio de Janeiro, 
contra o Botafogo. A partida, que 
será no Nilton Santos, na capital 
carioca, está marcada o dia 6 de 
março. No horário de Mato 
Grosso, o jogo está previsto para 
iniciar às 20h30.

Na segunda fase,  a 
decisão também será em jogo 
único e o vencedor estará 
classificado. Em caso de empate, 
a definição será nos pênaltis. Os 
confrontos da terceira fase, por 
outro lado, serão decididos 
mediante sorteio organizado pela 
CBF.

Quatro equipes de Mato 
Grosso iniciaram a Copa do 
Brasil. Nesta quinta-feira, o 
Sinop foi desclassificado ao 
perder para o Santa Cruz de 
Pernambuco, por 2 a 1, em casa, 
no estádio Gigante do Norte.

 Confederação Brasileira 
d e  F u t e b o l  ( C B F )  Aanunciou, as datas dos 

confrontos da segunda fase da 
Copa do Brasil. O primeiro time 
de Mato Grosso a entrar em 
campo será o Luverdense, na 
próxima quarta-feira (20). 

O  j o g o  c o n t r a  o  
Figueirense, de Santa Catarina, 
será às 18h15 (horário estadual), 
no Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde.

A segunda equipe de 
Mato Grosso a buscar vaga para a 
terceira fase da competição será o 
Mixto, no dia 27 deste mês. O 
jogo contra a Chapecoense será 
na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 
20h30.

Já o Cuiabá será a única 
equipe estadual a jogar fora de 
casa. O Dourado precisará buscar 

d e  P e r n a m b u c o ,  a  
próxima fase da Copa do Brasil 
terá clássico nordestino. Isso 
porque o Santa enfrentará o 
Náutico, que, nesta terça-feira, se 
classificou em jogo contra o 
Imperatriz. Ainda não há data 
definida para o confronto, porém, 
a fase seguinte da Copa do Brasil 
tem início previsto para o dia 20 
de fevereiro. As outras datas 
reservadas são 27 de fevereiro e 6 
de março.

Na segunda fase,  a 
decisão também será em jogo 
único e o vencedor estará 
classificado. 

Em caso de empate, a 
definição será nos pênaltis. Pela 
classificação conquistada em 
Sinop, o Santa Cruz receberá R$ 
625 mil de premiação.

Após a eliminação pela 
competição nacional, o Sinop 
volta as atenções para o 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello. O Galo 
do Norte está em 4º, com 7 pontos 
em 4 jogos. 

O próximo jogo será fora 
de casa, na Arena Pantanal, em 
Cuiabá, contra o vice-líder 

 Sinop foi derrotado, por 
2 a 1, pelo Santa Cruz, de OPernambuco, em partida 

válida pela primeira fase da Copa 
do Brasil. O Galo, que jogou em 
casa, no estádio Gigante do 
Norte, precisava da vitória para 
avançar. O empate garantia os 
nordestinos na fase seguinte da 
competição.

O balde de água fria para o 

Sinop veio logo aos 6 
minutos do primeiro tempo, 
quando Elias Carioca aproveitou 
sobra na área e abriu o placar para 
os pernambucanos. No segundo 
tempo, Pipico sofreu pênalti. Ele 
mesmo cobrou e ampliou para o 
Santa. Aos 44 da etapa final, Igor 
ainda fez de cabeça e descontou 
para o Galo.

Com a vitória do Tricolor 

NOVOS JOGOS

CBF marca jogos de Luverdense, Mixto e
Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil
Herbert de Souza

Foto: Assessoria

1ª FASE

Sinop é derrotado pelo Santa
Cruz e dá adeus à Copa do Brasil
Só Notícias

Foto: Diego Oliveira

Sinop dá adeus a Copa do Brasil

Luverdense entra em campo na próxima quarta-feira

Na segunda fase, a decisão também será em jogo único e o vencedor estará classificado

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615

06
Cáceres-MT, 16 e 17 de fevereiro de 2019

o defender o chamado PL 
em Defesa da Saúde APúbl ica ,  o  Deputado 

Federal Dr. Leonardo, lembrou que 
combater a má-utilização dos 
recursos públicos no setor da saúde 
é um anseio da população e que, por 
isso, o Congresso Nacional deve 
trabalhar para honrar os votos 
confiados.

“O roubo e o mau uso dos 
recursos públicos, presentes 
diariamente nas manchetes dos 
jornais, se apresentam como 
obstáculo para o aprimoramento 
das políticas públicas setoriais, ao 
mesmo tempo em que acarretam a 
morte de milhares de cidadãos que 
dependem do SUS. Por isso, a 
principal cobrança da população na 
área da saúde para nós, políticos, é a 
aplicação de medidas de combate à 
corrupção no setor”, afirmou Dr. 
Leonardo.

P a r a  s u s t e n t a r  s u a  
afirmação, o deputado federal citou 
uma pesquisa divulgada pelo 
Conselho Federal de Medicina 
(CFM), realizada pelo Instituto 
Datafolha, em 2018. De acordo 
com o levantamento, o setor da 
s aúde  fo i  apon t ado  como  
prioridade máxima do governo 
federal por 39% das pessoas 
entrevistadas, ficando à frente de 
educação (29%), combate à 
corrupção (14%) e combate ao 
desemprego (14%). Nesse 

universo, 26% das pessoas 
cobram a aplicação de medidas de 
combate à corrupção.

Dr. Leonardo lembrou 
ainda que,  como deputado 
estadual, apresentou mais de mil 
indicações envolvendo temas de 
saúde pública em Mato Grosso. 
“ C o n d u z i m o s  a  C o m i s s ã o  
Parlamentar de Inquérito (CPI) das 
Organizações Sociais de Saúde 
(OSSs) e descortinamos situações 
absurdas que resultaram no roubo 
de mais de R$ 200 milhões dos 
cofres públicos. Foi um trabalho 
árduo que foi encaminhado para o 
Ministério Público do Estado 
(MPE), Delegacia Fazendária, 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE) e Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) para medidas 
cabíveis”, relatou.

Por fim, o deputado federal 
reforçou o compromisso de 
continuar a luta pela saúde pública 
n o  C o n g r e s s o  N a c i o n a l ,  
apresentando projetos e exercendo 
o papel fiscalizador. “Continuo ao 
lado daquelas pessoas que sabem 
que a boa aplicação dos recursos 
públicos resultará em melhores 
hospitais, na redução do tempo de 
espera por consultas, exames, 
cirurgias e outros procedimentos 
que vão garantir o direito à saúde. 
Motivação e empenho não me 
faltam para continuar defendendo a 
saúde pública”, finalizou.

SAÚDE

Leonardo cobra celeridade em
projeto de combate à corrupção
Assessoria
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 presidente da Câmara 
Municipal de Mirassol AD'Oeste, Cleonice Alves de 

Oliveira, determinou que cada 
vereador e servidor da casa 
legislativa receba, no máximo, três 
diárias ao mês. As diárias são valores 
pagos quando há necessidade de se 
deslocar para fora da cidade a 
interesse do cargo. Este ano, o valor 
das diárias foi definido em R$ 
505,00 para pernoite fora do Estado; 
R$ 335,00 para pernoite em Cuiabá; 
R$ 251,00 para deslocamento a 
Cuiabá sem necessidade de pernoite. 
Já o deslocamento para outros 
municípios, com pernoite, a diária 
será de R$ 251,00 e sem pernoite R$ 

188,00. Na decisão, que foi 
publicada no Diário Oficial, por 
meio da Portaria n. 012/2019, consta 
que os motivos que levaram a 
medida foram: "o elevado número de 
ut i l ização de diár ias  e  por  
c o n s e q u ê n c i a ,  o  a u m e n t o  
s i g n i f i c a t i v o  d o  v a l o r  
correspondente as despesas pagas", 
"o risco iminente e recorrente de 
extrapolação do limite pecuniário 
reservado às  d iá r ias"  e  "a  
responsabilidade do Presidente da 
Câmara Municipal de evitar a 
uti l ização das diárias como 
complementação de remuneração.

A complementação de 
remuneração ocorre quando, 

deve ser feita pela própria 
justiça que seguirá alguns quesitos 

escolha dos novos tabeliães.

utilizando-se da solicitação 
excessiva de diárias, o servidor ou 
vereador consegue aumentar seu 
salário ao final do mês. Atualmente, 
os salários pagos pela Câmara 
Municipal, sem incluir diárias, é o 
seguinte: R$ 1.083,66 para Auxiliar 
de Serviços Gerais; R$ 1.446,57 
para Auxiliar Administrativo; R$ 

 Direção do Foro da 
Comarca de Pontes e ALacerda através de Oficio 

Circular assinado pelo Corregedor 
Geral da Justiça do Estado de Mato 
Grosso, Des. Luiz Ferreira da Silva, 
revogou as nomeações de interinos 
que atuam em cartórios de Pontes e 
Lace rda  cu jos  v íncu los  de  
parentesco se enquadram nas 
vedações legais delineadas pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Segundo a decisão, devem 
ser revogadas as interinidades das 
Serventias Extrajudiciais de Silvana 
Souza Freitas Gonçalves, tabeliã no 
Cartório do 1º Oficio e Nazário 
Joaquim Cayres Junior, tabelião do 
Cartório do 2º Oficio.

Ainda de acordo com CNJ, 
as nomeações dos novos interinos 

2.087,64 para Assistente 
Legislativo; R$ 1.150,42 para 
Agente de Recepção; R$ 4.797,62 
para Técnico Contábil; R$ 5.634,43 
para Procurador Legislativo; R$ 
8.012,83 para o Presidente da 
Câmara e R$ 5.330,09 para os 
demais vereadores.

Dados obtidos por meio do 

Por ta l  Transparênc ia ,  
relacionados a 2018, mostram que 
no decorrer daquele ano, noventa e 
cinco diárias foram concedidas a 
servidores e vereadores, totalizando 
um gasto anual de R$ 38.338,97. 
Com a nova regra, a expectativa é de 
que este valor se reduza de forma 
significativa.

CONTENÇÃO

Câmara de Mirassol  visando redução
 de gasto público limita uso de diárias

Dados no Portal Transparência, relacionados a 2018, mostram que  noventa e cinco diárias  foram concedidas a servidores e vereadores, totalizando um gasto anual de R$ 38.338,97

Mirassol Urgente
Foto: Divulgação

Medida visa redução dos gastos públicos

INTERINOS

Justiça revoga nomeações de tabeliães
 dos Cartórios em Pontes e  Lacerda

TVCO Pontes e Lacerda

Foto: Reprodução

Novas nomeações devem ser feita pela justiça obedecendo alguns requisitos
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O deputado federal Dr. 
Leonardo (Solidariedade) usou a 
tribuna da Câmara Federal, nesta 
quinta-feira (14), para pedir 
celeridade na tramitação do PL 
379/2019, de sua autoria, que 
busca inserir no rol dos crimes 
hediondos (Lei nº 8.072/1990) os 
crimes de associação criminosa, 
corrupção ativa e passiva, 
peculato, e os crimes contra 
licitações relativos a contratos, 
programas e ações nas áreas da 
saúde pública. 

W.L.S, de 28 anos, que já tem 
passagem pela polícia e usava uma 
tornozeleira eletrônica, foi flagrado 
pela Polícia Rodoviária Federal, na 
madrugada de ontem tentando 
passar pelo posto policial com 
caminhonete Hilux roubada em 
Várzea Grande. Página 04

Página 06

Página 04

A estudante de odontologia, Ingrid Santin, Miss 
Rondonópolis foi eleita a Miss Mato Grosso  durante o concurso Be 
Emotion 2019. O evento que reuniu 20 candidatas de diversas 
cidades do Estado,  foi realizado na noite de quinta-feira, 14,  no 
Hotel Fazenda Mato Grosso. Página 04
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O Auditório Maria Sophia Leite na SICMATUR ficou 
completamente lotado de professores para o Encontro Pedagógico 
que abriu oficialmente o Ano Letivo das escolas municipais na 
manhã de ontem (15). O Encontro contou com  apresentação 
cultural, palestras,  contação de histórias e mesa redonda. Página 03

ABERTURA ANO LETIVO

Educação reuniu professores em encontro
pedagógico para dar início ao Ano Letivo

Foto: Assessoria

Encontro Pedagógico alinha início de ano letivo na rede municipal

SAÚDE

Leonardo cobra celeridade em
projeto de combate à corrupção

Dr. Leonardo cobra tramitação do PL 379/2019

Foto: Assessoria

VOLTA PRO XILINDRÓ

Com tornozeleira eletrônica, homem volta a prisão
após ser flagrado pela PRF com veículo roubado

Suspeito com tornozeleira voltou para cadeia

Foto: PRF

BE EMOTION

Representante de  Rondonópolis
 é eleita Miss Mato Grosso 2019

Ingrid representará Mato Grosso no Miss Brasil

Foto: Divulgação

CBF marca jogos de Luverdense, Mixto e
Cuiabá na segunda fase da Copa do Brasil
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que, hoje, 90% dos 
professores são profissionais 
efetivos. “Isso é bom porque o 
professor cria vínculo com a rede 
escolar trazendo tranquilidade 
para ele e para a Educação do 
município”, salienta Eliene, 
ev idenc iando  t ambém os  
diversos investimentos que estão 
sendo feitos para a Educação, 
como a construção de mais 
escolas. “O prefeito Francis não 
tem medido esforços para atender 
as nossas demandas. Além da 
visão política, empresarial e 
empreendedora, ele tem muita 
sensibilidade para visualizar as 
necessidades de se investir no 
futuro das nossas crianças”, 
ressaltou a vice-prefeita.

Falando aos presentes no 
Encontro, a secretária destacou as 
conquistas que o município vem 
alcançando na Educação e 
solicitou que todos continuem 
engajados em favor do Ensino.

s  p r o f i s s i o n a i s  d a  
e d u c a ç ã o  f o r a m  Or ecepc ionados  pe la  

e q u i p e  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Educação, e até as 17h 30 
assistiram palestras educacionais 
de diferentes temas e discussões 
da Base Nacional Curricular.

Participaram do encontro 
a p r o x i m a d a m e n t e  7 0 0  
professores darão o início aos 
trabalhos de 2019 nas salas de 
aulas.

O Encontro contou com a 
apresentação cultural dos artistas 
Ulisses Alves e Hemila Karen, 
com vilão e voz. Após a abertura 
oficial, seguiram-se palestras e 
contação de histórias.

A professora Ana Paula 
Gomes abriu o ciclo de palestras 
com tema motivacional. Na 
sequência, a saúde mental foi 

assunto da palestra da 
psicóloga Aline Rejane Braga.

No período da tarde mesa 
redonda com discussão sobre a 
“Base Curricular Comum” e 
o u t r a s  p a l e s t r a s  c o m  a s  
professoras Maritza Castrillon 
Maldonado, Sueli Rossi e Renata 
Lacerda Cintra

Algumas escolas devem 
iniciar as aulas na próxima 
segunda-feira (18) e as demais 
nos dias seguintes, conforme o 
calendário de cada uma delas. 

A secretária de Educação 
e vice-prefeita, Eliene Liberato, 
disse que tudo foi preparado com 
carinho e que tudo será feito para 
o que calendário desse ano 
termine regularmente no mesmo 
período em todas as unidades 
escolares. 

Ela comemora o fato de 

 ais uma caminhonete é 
r e c u p e r a d a  p e l a  MPolícia Rodoviária 

Federal em Cáceres. O fato 
aconteceu na madrugada de 
quinta-feira, por volta das 02h 30, 
no Km 741 da BR 070, quando a 
equipe de plantão no posto 301 da 
PRF abordou o veículo GM S10 
com placa de Santo Antônio do 
Leverger.

N o  m o m e n t o  d a  
a b o r d a g e m  o  c o n d u t o r  
identificado pelas iniciais G.S.P. 
disse aos policiais que o veículo 
pertencia ao seu pai e que estaria 
indo até a casa do seu tio no 
Distrito do Caramujo. Porém com 
o avanço da fiscalização, a equipe 
foi informada pela Central da 
PRF que o veículo em questão foi 
tomado em assalto numa chácara 
na região conhecida como 

a m e a ç a d a s  p e l o s  
a s s a l t a n t e s .  A l é m  d a  

"Peixinho" em Cuiabá, e 
que as vítimas foram amarradas e 

que haviam pego o 
veículo em Cáceres e levariam 
até o Distrito do Caramujo, pelo 
serviço  receberiam uma quantia 
em dinheiro. Os suspeitos foram 
encaminhados a Delegacia de 
Polícia Civil de Cáceres.

subtraídos outros objetos.
Com as informações foi 

dado voz de prisão ao condutor 
G . S . P.  e  a o  p a s s a g e i r o  
identificado como D.F.S. Diante 
da prisão os dois suspeitos 
mudaram a história, confessando 

Estudos sobre Educação, 
Gênero, Raça e Alteridade 
(Negra), professor Paulo Alberto 
dos Santos Vieira, e pela 
mestranda do PPGEdu e membro 
do Negra, Laudicéia Fagundes 
Teixeira.

Os representantes do 
Negra e os intercambistas 
também participaram de uma 
reunião com Luiz Emídio Dantas 
Junior e Vera Lúcia Moraes de 
Oliveira, da Diretoria de Gestão 
de Estágio e Ações Afirmativas 
(Deaaf), e com a professora Marli 
Auxiliadora de Almeida, do curso 
de  His tó r ia ,  onde  fo ram 
discutidas as regulações acerca 
do Programa de Integração e de 
Inclusão Étnico-Racial (Piier) e 

 Sede Administrativa da 
Universidade do Estado Ade Mato Grosso Carlos 

Alberto Reyes Maldonado 
(Unemat) recepcionou na tarde 
desta  sexta-feira  (15)  os  
intercambistas da Colômbia que 
cursam mestrado no Programa de 
Pós-Graduação em Educação 
(PPGEdu). 

O s  i n t e r c a m b i s t a s  
Adriana León Sanchez, Laura 
Catalina Ferro Corredor e Mike 
Santafé Zambrano vieram da 
Universidade Nacional de 
Colômbia (Unal), em Bogotá, 
Colômbia.

O grupo de intercambistas 
fo ram c ice roneados  pe lo  
coordenador do Núcleo de 

NO FLAGRA

PRF prende dois tentando passar
caminhonete roubada em Cuiabá

Suspeitos disseram aos policiais que iriam visitar tio no Caramujo

Da Redação

Caminhonete foi roubada numa chácara na região do Peixinho

PREPARAÇÃO

Educação reuniu professores em encontro
pedagógico para dar início ao Ano Letivo

Assessoria

Setecentos profissionais da educação lotaram auditório da SICMATUR

Foto: Assessoria

MOBILIDADE ACADÊMICA

Intercambistas colombianos do Mestrado
 em Educação visitam Reitoria da Unemat
Nataniel Zanferrari

Grupo de intercambistas em visita a Unemat

Foto: Assessoria

Foto: PRF
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veículo tinha registro de roubo 
com data de 14 de fevereiro em Várzea 
Grande, mas não apresentava sinais de 
adulteração.

A equipe da PRF seguiu pela 
madrugada com buscas ao fugitivo até 
que foi informada de que um homem 
suspeito estava pedindo carona aos 
veículos que passavam na altura do km 
369 da rodovia. 

condutor a desobedeceu, 
empreendendo fuga.

A caminhonete, com placas de 
Campo Novo do Parecis/MT, seguiu em 
alta velocidade por alguns quilômetros 
seguida pela viatura policial até que o 
suspeito jogou o veículo numa 
ribanceira a margem da rodovia e fugiu a 
pé pela área de mata. Em consulta aos 
sistemas os federais constataram que o 

.L.S, de 28 anos, poderia ter 
comemorado seu aniversário Wontem, dia 15 de fevereiro, se 

não tivesse sido flagrado com uma Hilux 
roubada durante fiscalização da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) na BR-070, 
em Poconé/MT.

A ação policial se deu por volta 
das 2h20 desta sexta (15) quando foi 
dada ordem de parada ao veículo, mas o 

município de R$ 175 mil.
Durante o desenrolar do 

processo, o ex-secretário confessou ao 
juiz de Primeira Instância que as 
acusações eram verdadeiras; admitindo 
que foi o mentor da empreitada 
criminosa, tendo em vista que na época 
surgiu a oportunidade, ele passava por 
dificuldades financeiras e ainda ganhava 
muito pouco. 

Também o ex-vice-prefeito 
assegurou que na ocasião do ocorrido 
sabia de todo o esquema, tanto é que ele 
e os outros acusados emitiram cheques, 
com a assinatura adulterada, e 
depositaram em suas contas correntes.

De acordo com o relator Paulo 
da Cunha, embora devidamente 
comprovada a ocorrência dos crimes de 
falsidade ideológica, estelionato e 
peculato, é crível admitir que a 
falsificação e a utilização de documento 
público estavam voltadas para a prática 
do crime de peculato – subtração de 
dinheiro público, em proveito próprio, 
valendo-se da 'facilidade que lhe 
proporciona a qualidade de funcionário.

“Vale dizer: as condutas de 
falsificar assinatura em documento 
público, com o intuito de obter 
vantagem, induzindo os funcionários da 
instituição financeira a erro, para liberar 
valores das contas bancárias do 
Município, tratou-se de crime-meio 
necessários à perpetração do crime-fim 
– peculato –, razão pela qual não há que 
se punir os réus pelos três crimes, por 
não terem sido praticados de forma 
autônoma.” Também participaram do 
julgamento os desembargadores Marcos 
Machado e Gilberto Giraldelli.

novembro de 2008, os réus 
expediram o Decreto 39/2008, 
conferindo poderes ao ex-vice-prefeito 
para “assinar ordens de pagamentos, 
cheques bancários, transferência 
bancária e toda a documentação 
bancária pertinente a convênios.” Para 
tanto, eles falsificaram a assinatura do 
então prefeito Elias Mendes Leal Filho 
para conferir maior legitimidade ao 
documento.

Em seguida, os dois réus foram 
à agência do Banco do Brasil com a 
finalidade de movimentar a conta 
bancária do município. Depois de várias 

 ex-vice-prefeito e o ex-
secretário de Administração, OPlanejamento e Finanças que 

falsificaram a assinatura do prefeito da 
cidade de Curvelândia tiveram a 
condenação mantida pela Primeira 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso (TJMT).

No recurso n. 23944/2018, os 
réus buscavam a não condenação pelo 
crime de peculato, entretanto, o relator 
do processo, desembargador Paulo da 
Cunha, ressaltou que as circunstâncias 
são suficientemente incriminatórias.

Segundo o processo, em 4 de 

Estudante de odontologia, a nova 
Miss, Ingrid Santin, além da faixa e coroa, 
ganhou uma bolsa de estudos no valor de R$ 
40 mil e vai representar Mato Grosso no Miss 
Brasil Be Emotion, considerado o maior 
concurso de beleza do país, que busca mais 
do que uma referência de beleza.  

A Miss desempenha um papel 
fundamental na sociedade: representa  a voz 
e a alma da mulher contemporânea, que 
busca cada vez mais o respeito, os direitos 
iguais e o valor de suas opiniões. 

 jovem Ingrid Santin, de 25 anos, 
Miss Rondonópolis foi eleita a Miss AMato Grosso  durante o concurso Be 

Emotion 2019. Ao seu lado participaram da 
final Luana do Prado Wegner da cidade de 
Querência e Nathalia Franzoi Bovolon de 
Sapezal, 2º e 3º lugar respectivamente. O 
evento foi realizado na noite de quinta-feira, 
14,  no Hotel Fazenda Mato Grosso em 
Cuiabá, com a coordenação do colunista 
social Warner Willon e da produtora 
associada Nadeska Calmon.

dinheiro para levá-lo de Várzea 
Grande até a cidade de Cáceres, de onde, 
posteriormente, a caminhonete seria 
levada para a Bolívia. 

Ele recebeu voz de prisão e, 
juntamente com a Hilux, encaminhado 
para a Polícia Civil.

A viatura foi até o local e 
localizou W.L.S, que já tem passagem 
pela polícia e usava uma tornozeleira 
eletrônica.

O detido informou aos policiais 
que sabia da procedência ilícita do 
veículo, que receberia um valor em 

VOLTA PRO XILINDRÓ

Com tornozeleira eletrônica, homem volta a prisão
após ser flagrado pela PRF com veículo roubado

O suspeito não obedeceu a ordem de parada dos policiais,empreendeu fuga, mas foi capturado

Redação c/ Assessoria

Hilux roubada em Várzea Grande

Foto: PRF

CRIME DE PECULATO

Justiça mantém condenação de vice
 que falsificou assinatura de prefeito
Assessoria

Foto: TJMT

Relator do processo, desembargador Paulo da Cunha

BE EMOTION

Representante de  Rondonópolis
 é eleita Miss Mato Grosso 2019

Da Redação

Ingrid Santin coroada Miss Mato Grosso Be Emotion 2019

Foto: Reprodução
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