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FRONTEIRA SUPERIOR
Instalação do campos da UDABOL em San Matias está sendo estabelecida com todos os critérios junto ao MEC, visando a mesma qualidade educacional

Previsto campus da Udabol
com medicina em San Matias
Foto: JCC

Após 6 meses de trabalho em conjunto com a diretoria da Udabol
(Universidade de Aquino) em Santa Cruz de La Sierra e vereadores de San
Mathias, o Cônsul da Bolívia em Cáceres, Emilio Tamayo, disse que o
novo campus da universidade boliviana deverá estar autorizado para
funcionamento a partir de 2019 em San-Matias. Para os estudantes,
chances mais perto de cursar medicina e odonto. Página 03

INOVAÇÃO

Projeto família presente
na escola jardim Paraíso
Foto: Assessoria

Cônsul Tamayo, deu a boa nova à estudantes da região

CICLO DE CAPACITAÇÃO

Gestão Eficaz do TCE reuniu
gestores regionais em Cáceres
Foto: TCE/MT

O C i c l o d e
Capacitação Gestão Eficaz,
ocorrido no auditório do Hotel
La Barca, em Cáceres, teve
como palestrante técnico, o
conselheiro interino do TCEMT Moises Maciel, que
abordou a capacitação e o
comprometimento dos
gestores com as boas práticas
da administração pública. A
abertura contou com as
presença dentre outras, do
prefeito de Cáceres, Francis
Maris e do presidente da
Câmara Municipal, vereador
Domingos Oliveira.

Reunião polarizou a atenção dos alunos e professores

A Escola Municipal Jardim Paraíso, procura através de inúmeros
projetos pedagógicos estreitar as relações sociais com toda comunidade
escolar. Uma das ações que vem chamando a atenção da Secretaria
Municipal de Educação é o Projeto “Família Presente”, que procura
aproximar as famílias da escola. O evento foi lançadocom grande público e
a presença do Procurador Federal, Felipe Antonio Abreu Mascarelli.
Página 03

FAMATO/SENAR

Bioma Pantanal será enfocado
em Cáceres na próxima semana

Foto: Famato/MT

Página 05

Prefeito Francis, palestrante Moisés Maciel e convidados

BARRA DO BUGRES

Em julho retornam atividades da
faculdade indígena intercultural
Foto: Seduc/MT

Indígenas de 23 etnias de Mato
Grosso, estudantes da Faculdade
Intercultural Indígena da Universidade
do Estado de Mato Grosso Os cursos
indígenas, com estrutura diferenciada,
são divididos em etapa de estudos
presenciais e etapas intermediárias. As
aulas são realizadas no campus da
Unemat em Barra do Bugres, durante o
período de férias escolares dos
professores indígenas.

Abertura do evento será dia 16 no Sindicato Rural local

A Famato e o Senar promovem de 16 a 18 de abril em Cáceres, o 2º
Ciclo de Palestras Bioma Pantanal em parceria com a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), unidade Pantanal de Corumbá-MS.
O ciclo de palestras tem o apoio da Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat) e dos Sindicatos Rurais de Mato Grosso. Página 03

Página 05

Cooperação entre Unemat e Seduc atende a 120 alunos indígenas

Cáceres-MT, 14 e 15 de abril de 2018
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Doer a quem Doar
Os discípulos se alegraram por verem o
Senhor e depois disseram a Tomé: «Vimos o Senhor».
Mas o Evangelho não descreve como o viram, não
descreve o Ressuscitado, apenas destaca um detalhe:
«Mostrou-lhes as mãos e o lado». Parece significar que
os discípulos reconheceram Jesus desse modo: através
das suas chagas. O mesmo acontece com Tomé: ele
também queria ver «a marca dos pregos em suas mãos »
e, depois de ter visto, acreditou.
Apesar da sua incredulidade, temos de
agradecer a Tomé, pois a ele não bastou ouvir dizer dos
outros que Jesus estava vivo, e nem sequer com poder
vê-Lo em carne e osso, mas quis ver dentro, tocar com a
mão nas suas chagas, os sinais do seu amor.
O Evangelho chama Tomé de «Dídimo», ou
seja, gêmeo; e nisso ele é verdadeiramente nosso irmão
gêmeo. Pois também a nós não basta saber que Deus
existe: um Deus ressuscitado, mas longínquo, não nos
preenche a nossa vida; não nos atrai um Deus distante,
por mais que seja justo e santo. Não: Nós também
precisamos “ver a Deus”, de “tocar com a mão” que Ele
tenha ressuscitado, e ressuscitado por nós.
Como podemos vê-Lo? Como os discípulos:
por meio das suas chagas. Olhando por ali,
compreenderam que Ele não os amava de brincadeira e
que os perdoava, embora entre eles houvesse quem O
tivesse negado e O tivesse abandonado. Entrar nas suas
chagas significa contemplar o amor sem medidas que
brota do seu coração. Esse é o caminho. Significa
entender que o seu coração bate por mim, por ti, por
cada um de nós.
Queridos irmãos e irmãs, podemos nos
considerar e chamar-nos cristãos, e falar sobre muitos
belos valores da fé, mas, como os discípulos,
precisamos ver Jesus tocando o seu amor. Só assim
podemos ir ao coração da fé e, como os discípulos,
encontrar uma paz e uma alegria mais fortes que
qualquer dúvida. Tomé, depois de ter visto as chagas do
Senhor, exclamou: «Meu Senhor e meu Deus!». Queria
chamar a atenção para esse pronome que Tomé repete:
meu.
Trata-se de um pronome possessivo e, se
refletimos sobre isso, podia parecer fora do lugar referilo a Deus: como Deus pode ser meu? Como posso fazer
que o Todo-poderoso seja meu? Na realidade, dizendo
meu, não profanamos a Deus, mas honramos a sua
misericórdia, pois foi Ele que quis “fazer-se nosso”.
E, como numa história de amor, dizemos-Lhe:
“Fizestes-vos homem por mim, morrestes e
ressuscitastes por mim e agora não sois somente Deus;
sois o meu Deus, sois a minha vida. Em vós encontrei o
amor que eu procurava e muito mais, como nunca teria
imaginado”.
Deus não se ofende de ser “nosso”, pois o
amor exige familiaridade, a misericórdia requer
confiança. Já no início dos dez mandamentos, Deus
dizia: «Eu sou o Senhor, teu Deus» e reiterava: «pois eu
sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso». Aqui está a
proposta de Deus, amante zeloso, que se apresenta
como teu Deus; e do coração comovido de Tomé brota a
resposta: «Meu Senhor e meu Deus!». Entrando hoje,
através das chagas, no mistério de Deus, entendemos
que a misericórdia não é mais uma de suas qualidades
entre outras, mas o palpitar do seu coração. E então,
como Tomé, não vivemos mais como discípulos
vacilantes.
Como Tomé, pedimos hoje a graça de
reconhecer o nosso Deus: de encontrar no seu perdão a
nossa alegria; de encontrar na sua misericórdia a nossa
esperança.
***___vatican.va/content/francesco

Esta semana o pleno do Tribunal
de Justiça de Mato Grosso declarou a
inconstitucionalidade da Lei Estadual nº
7691/2002, que autorizou o Estado a
doar um imóvel no Centro Político
Administrativo para a loja maçônica
Grande Oriente do Estado de Mato
Grosso, ao acatar ação direta de
inconstitucionalidade movida pelo
Ministério Público Estadual.
Na ação, o MPE narrou que a
doação do bem contrariou a
Constituição, uma vez que foi feita de
f o r m a i r r e g u l a r, s e m p r é v i o
procedimento licitatório, além de que a
Maçonaria, como entidade de natureza
privada, não atendia os requisitos para
ter direito a receber a doação de área de
terra pertencente ao Estado.
Nada contra a instituição, que de
praxe, contradisse a decisão, alegando
que a loja Grande Oriente, causa
insegurança jurídica, pois a área foi
doada há mais de 15 anos e, após a
ocupação, a entidade fez diversos
investimentos e benfeitorias no local
com recursos próprios. Ora, se realmente
isso aconteceu, é caso de retenção de
benfeitorias, consoante indenização
legal, fato que não obstaria a justiça em
anular a doação.
Como bem observou o
magistrado em sua sábia decisão, a área
pública não poderia ter sido doada sem
licitação prévia e sem que o Grande
Oriente comprovasse que a instalação da
loja atenderia aos interesses da
coletividade, e não interesses privados
dos seus membros. Assim, o
desembargador afirmou que caberá ao
Estado e a loja negociarem a melhor
forma de cumprir a decisão: ou o Estado
paga à entidade os valores investidos ou
a Maçonaria compra o terreno “cru” para
permanecer no local, decisão
acompanhada pela maioria absoluta dos

desembargadores.
A decisão de Mato Grosso não é
isolada em casos alhures, cite-se em
Luziânia, Goiás, decisão liminar do juiz
André Costa Jucá de Luziânia, acolheu
pedido feito em ação civil pública
urbanística, cumulada com ação de
improbidade administrativa, proposto
pelo MPE ao considerar irregular a
destinação dos lotes a igrejas e
instituições filantrópicas.
Assim, como o TJ-MT, o
magistrado goiano entendeu que os bens
e interesses públicos são indisponíveis à
administração pública, bem como a seus
agentes públicos, pertencendo, em
verdade, à coletividade, ao povo.
Concordamos em gênero, numero e
grau, afinal, ao doar um imóvel público a
particulares com o objetivo de incentivar
a produção e a geração de empregos, o
gestor público deverá analisar cada caso
com cautela e aplicar os institutos
jurídicos de transferência de propriedade
adequados a cada um deles, como bem
assinalou o Pleno do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná, à consulta
formulada pela Secretaria de Estado da
Indústria, do Comércio e Assuntos do
Mercosul, sobre estas formas de
transferência de propriedade de bens
imóveis.
Como o leitor pode observar, não
é Chico ou Francisco, Zé ou José, Mané
ou Manuel, igreja tal ou qual, loja
maçônica ou similar, sem comprovação
de interesse social. Que fique bem
expresso e a justiça tem andado alerta:
prefeito ou governador algum pode sair
por aí, doando terrenos, já não bastam as
isenções à algumas instituições? O
conceito vigente de Estado, ainda diz ser
ele formado por Soberania, (o poder),
território, (o que eles se acham donos) e
povo, a gente, nunca consultado ou
respeitado nas malversações públicas.

X
DA REPORTAGEM

PRETAS

Para os pés-fofos drogados, bebuns e
desocupados, com certeza, alguns procurados
pela justiça, que perambulam pelas ruas de
Cáceres esmolando, perturbando transeuntes e se
amoitam no coreto da Praça do Cavalhada,
transformando-a em um antro de periculosidade.
Com a palavra as autoridades responsáveis pelo
setor.
BRANCAS

Para o projeto Educação para a Indústria,
realizado pelo SESI e SENAI em Cáceres,
ofertando 285 vagas de qualificação gratuitas,
destinadas aos trabalhadores da indústria e seus
dependentes no município. As matrículas podem
ser realizadas na unidade do SENAI/Cáceres, na
rua Cel. Ponce, 637, das 8h00 às 22h00.
PRETAS

Para os trambiqueiros de outras paragens que
aportam até Cáceres com seus boletos ditos
premiados, disfarçados de titulo de capitalização,
com resgate para instituições fantasmas, lesando a
boa fé do cidadão incauto. Prá boa memória, a
Princesinha virou Gata Borralheira, o Nortão
voltou pra sua região e agora sobrevoa a cidade, os
Tuiuiús.
BRANCAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

Quando a gente pensa que o corredor da droga
(Bolívia/MT) ficou assoreado mercê de
intensas diligencias policiais, a tropa de
mulas volta a ativa. Na quarta feira, três
traficantes dançaram com 294 kg de cocaína
na fronteira e aqui, a gente dá nome aos mulas
estampando as fotos de Romario , Souza,
Luiz Felipe e Vitor Ferraz.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Para os militares do exército brasileiro, 2º Bfron
de Cáceres, que no último final de semana em
apoio ao mutirão de limpeza do Rotary Club de
Cáceres, trocaram o fuzil pelos vassourões na
Praça do Sangradouro, numa operação limpeza
diferente do trivial de caserna. Pena que alguns
sujismundos já estão jogando lixo de novo no
local, mas não destoa o trabalho voluntariado.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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OPÇÃO REGIONAL

Instalação do Campos da UDABOL em San Matias visa a mesma qualidade educacional praticada nos campus da universidade em outras cidades da Bolívia

San Matias deverá ter campus
da Udabol e curso de medicina
Da Reportagem Local

Foto: JCC

N

a semana passada, o Cônsul da
Bolívia em Cáceres, Emilio
Tamayo fez a apresentação da
proposta na UDABOL Santa Cruz para a
abertura da Faculdade de medicina e
enfermagem em San Matias, a mesma
que foi aceita pelo Presidente da
Universidade de Aquino Bolívia. Martin
Dockweiler.
A reunião contou com a
participação de San Matias (Lorena
Julio e Celina Ramos), da Secretaria de
Educação da Prefeitura de San Matias
(Julio Vilar), do Presidente dos
Vereadores de San Matías (Rodolfo
Lopez) e da Vice-Reitora Acadêmica da
UDABOL, Claudia Camacho
Buscando ofertar um número
maior de vagas para os cursos de
medicina e enfermagem, a UDABOL Universidade de Aquino Bolívia prevê a
inauguração de um pólo educacional na
vizinha cidade de San Mathias,
conforme anunciou o cônsul Emílio
Tamayo a reportagem do Jornal Correio
Cacerense.
De acordo com Tamayo, após 6
meses de trabalho em conjunto com a
diretoria da Udabol em Santa Cruz de La
Sierra e vereadores de San Mathias, o
novo campus deverá estar autorizado
para funcionamento a partir do próximo
ano. A instalação do novo Campos da
UDABOL em San Matias está sendo

MERCOSUL, também na Bolívia não
há vestibular para ingresso, nas
universidades privadas. Concluso o
curso, para revalidar o diploma, o
caminho é procurar uma universidade
pública que faça o processo de
revalidação, fazer avaliação curricular e

CICLO DE PALESTRAS

Famato e Senar promovem
Bioma Pantanal em Cáceres

Assessoria

A

Reunião sobre o campus contou com Cônsul Tamayo e vereadores

estabelecida com todos os critérios junto
ao MEC, visando a mesma qualidade
educacional praticada nos campus da
universidade em outras cidades da
Bolívia.
A Universidade de Aquino
Bolívia (Udabol) conta com campus nas
maiores cidades bolivianas, Santa cruz
de La Sierra, Cochabamba, La paz e
Oruro, sendo que apenas no pólo de

Santa Cruz, mais 6 mil brasileiros
estudam medicina. Na Bolívia, o curso
de medicina compreende cinco anos
normais e mais um de estágio (nove
meses em hospital e três meses de
serviço social em áreas rurais). Os
alunos ainda podem se especializar nos
últimos anos em temas como pediatria,
ginecologia, medicina interna e cirurgia.
Como em alguns países do

PEDAGOGIA SOCIAL

Escola Jardim Paraíso inova
com projeto família presente
Assessoria

A

Escola Municipal Jardim
Paraíso, procura através de
inúmeros projetos pedagógicos
estreitar as relações sociais com toda
comunidade escolar.
Uma das ações que vem
chamando a atenção da Secretaria
Municipal de Educação é o Projeto
“Família Presente”, que procura
aproximar as famílias da escola. O
evento foi lançado no dia 17 de março,
com grande público e a presença do
Procurador Federal, Felipe Antonio
Abreu Mascarelli.
A diretora da unidade escolar,
professora Evanir da Guia Batista
Redez, explica que uma das metas é a
aprendizagem com o envolvimento da
família. Segundo ela, esta ação além de
pedagógica, tem um cunho social
relevante, pois incentiva os pais e
responsáveis a acompanhar diariamente
as atividades dos alunos. “Incentivar os

provas, ou a prova do Revalida. A
Universidade de Aquino da Bolívia,
UDABOL, foi fundada em 1995,
através da Resolução Secretarial Nº 144,
como Universidade Plena mediante,
ratificada por Decreto Supremo 1076 de
28 de novembro de 2012.

estudos, é uma medida adotada no
projeto, muito importante para o
desenvolvimento dos nossos alunos”,
observa Redez.
Já a Coordenadora Pedagógica,
Renilda Conceição da Silva Rodrigues,
anota que a família também tem suas
tarefas. “Eles devem conversar e
verificar como foi o dia do estudante na
escola, o que ele aprendeu o que achou
difícil e o que gostou e não gostou das
atividades. Outra responsabilidade dos
responsáveis e verificar os cadernos e
olhar se o aluno tem tarefa para fazer em
casa”, elenca Renilda. Ela ainda lembra
que a tarefa de casa como ferramenta de
estudo é capaz de colaborar com a
prática pedagógica do professor e como
complemento do ensino dos alunos.
Para a Secretária Municipal de
Educação, Eliene Liberato Dias, todos
os envolvidos no projeto estão de
parabéns pela iniciativa deFoto:
trazer
a
Assessoria

família para dentro da escola e por dar
responsabilidades também no
acompanhamento pedagógico. Eliene
comenta que a convivência familiar é a
maior oportunidade para a criança
apreender uma formação baseada nos
princípios morais e nas virtudes,
absorvidas em casa. “Além da educação
e do exemplo de casa que vem de casa,
este projeto possibilita aos pais que
atuem como agentes da educação
escolar. A escola e a família fazendo sua
parte devem garantir o sucesso dos
alunos nos anos iniciais do ensino
fundamental”, enaltece Eliene.
Ao final do semestre as
famílias cujos alunos tiverem alcançado
mais de 80% de freqüência e tarefas de
casa concorrerão a um micro-ondas,
uma bicicleta e uma Smart TV de 40”. Já
Bruna Castrillon, também mãe do aluno
Kauã Castrillon, exalta o projeto.
“Muito importante para o
desenvolvimento dos alunos e
aproximação das famílias”, reconhece
Bruna.

Federação da Agricultura e
Pecuária de Mato Grosso
(Famato) e o Serviço Nacional
de Aprendizagem Rural (Senar-MT)
promovem de 16 a 18 de abril em
Cáceres, o 2º Ciclo de Palestras Bioma
Pantanal em parceria com a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa), unidade Pantanal de
Corumbá-MS. O ciclo de palestras tem o
apoio da Associação dos Criadores de
Mato Grosso (Acrimat) e dos Sindicatos
Rurais de Mato Grosso.
Dois pesquisadores da
Embrapa e um técnico da Famato
estarão em Cáceres na próxima segunda
feira, (16) às 19h00 nas dependências do
Sindicato Rural local, e os interessados
em participar do ciclo de palestras ainda
podem fazer suas inscrições no
Sindicato Rural do município.
O objetivo do evento é
ministrar palestras específicas que
auxiliem o produtor pantaneiro a
melhorar o manejo do gado, a
produtividade, sanidade animal e
rentabilidade na fazenda.
A pesquisadora da Embrapa
Juliana Corrêa Borges Silva abordará
sobre os “Novos resultados com o uso de
s ê m e n r e f r i g e r a d o n a I AT F
(Inseminação Artificial em Tempo

Fixo)”. Juliana irá apresentar os
resultados do projeto de pesquisa
financiado pela Embrapa que utiliza o
sêmen refrigerado em substituição ao
tradicional sêmen congelado.
Segundo Juliana, o uso do
sêmen refrigerado na IATF resulta em
maior número de vacas prenhas que o
sêmen congelado, entretanto deve ser
usado um touro geneticamente superior.
A pesquisadora afirma que a palestras
vai trazer respostas para dúvidas como,
por exemplo, qual a temperatura para
manter o sêmen refrigerado, o tempo de
refrigeração e o melhor diluidor para
conservar o sêmen.
Já o pesquisador Urbano
Gomes Pinto de Abreu falará sobre os
resultados econômicos de sistemas
intensificados por meio de IATF e
desmama precoce no Pantanal. Urbano
irá destacar os efeitos da desmama
precoce no Pantanal, o desempenho dos
bezerros, o reflexo na reprodução das
matrizes e os custos da estratégia de
suplementação, visando o
aprimoramento e a adaptação desta
tecnologia a este tipo de ambiente e
outros.
A brucelose bovina será
debatida pelo analista de Pecuária da
Famato Marcos Coelho de Carvalho.
Foto: Acom/Famato

Objetivo das palestras é melhorar o manejo e a produtividade

Incentivar os estudos, é uma medida adotada no projeto

Cáceres-MT, 14 e 15 de abril de 2018

04
ETAPA PRESENCIAL

O Termo de Cooperação entre Unemat e Seduc atende a 120 alunos indígenas dos cursos de Licenciatura Intercultural Indígena e Pedagogia Intercultural

Faculdade Indígena Intercultural
retornará as atividades em julho
Assessoria c/ Redação

Foto: Unemat

Mais de 450 educadores indígenas já concluíram curso superior

I

ndígenas de 23 etnias de Mato
Grosso, estudantes da
Faculdade Intercultural
Indígena da Universidade do
Estado de Mato Grosso (Unemat),
realizarão a etapa de estudos
presenciais em julho deste ano.
A informação foi
confirmada, na última quinta-feira
(12), durante reunião realizada
entre a reitora da Unemat, Ana
Maria Di Renzo, e a Secretária de
Estado de Educação, Marioneide
Kliemaschewsk.
Um novo plano de
trabalho, definido entre Unemat e
Seduc, garante a regularidade no
desenvolvimento das atividades
previstas no curso. O Termo de
Cooperação entre Unemat e Seduc
atende a 120 alunos indígenas dos

cursos de Licenciatura
Intercultural Indígena e Pedagogia
Intercultural Indígena, que
ingressaram na Faculdade em
2016.
Os cursos indígenas, com
estrutura diferenciada, são
divididos em etapa de estudos
presenciais e etapas
intermediárias. As aulas são
realizadas no campus da Unemat
em Barra do Bugres, durante o
período de férias escolares dos
professores indígenas. Já nos
períodos intermediários, os
acadêmicos desenvolvem etapas
nas escolas localizadas nas
próprias aldeias, com a supervisão
de profissionais da Unemat.
A reitora da Unemat, Ana
Di Renzo, reforçou que é sempre

muito gratificante poder trabalhar
essa política indigenista. “Todos
os parceiros são importantes na
construção e condução da política
de formação de professores
indígenas em Mato Grosso e a
Unemat não tem medido esforço
para atender essa demanda oriunda
dos povos indígena do estado”,
afirmou.
Mais de 450 educadores
indígenas já concluíram curso
superior por meio da Faculdade
Intercultural Indígena da Unemat.
“Ter uma política de formação de
professores e profissionais
indígenas na Unemat toda a
instituição sai ganhando, pois é
através do diálogo com as
comunidades indígenas que vamos
aprendendo como fazer uma
Educação Superior Indígena
específica e diferenciada a partir
da escuta”, disse o diretor da
Faindi, professor Adailton Alves
de Silva.
Resultado de uma parceria
entre a Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer (SeducMT) e a Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat), o projeto
também conta com o apoio do
Plano Nacional de Professores
(Parfor) do Governo Federal.
Participaram da reunião,
além dos citados, a Secretária de
Estado de Educação, Esporte e
L a z e r, M a r i o n e i d e
Kliemaschewesk, a pró-reitora de
Ensino de Graduação da Unemat
(PROEG), Vera Maquêa, e o Próreitor de Gestão Financeira (PGF),
Alexandre Gonçalves Porto.

EXTEMPORÂNEA

Gestor de Jauru realiza audiência
para debater orçamento de 2019
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura de Jauru realizou
na última segunda-feira (9),
por meio da Secretaria
Municipal de Planejamento, uma
audiência pública da Lei de
Diretrizes Orçamentárias (LDO),
referente ao ano de 2019.
A LDO compreende as
metas, projeções e prioridades da
administração pública, incluindo as
despesas e receitas em curto prazo,
equivalente ao exercício de um ano.
A LDO também orienta a elaboração
da Lei Orçamentária Anual (LOA).
As disposições sobre
alterações na legislação tributária e
os riscos fiscais, com apresentação
de eventos que possam vir a impactar
negativamente nas contas públicas,
também estiveram na pauta. “A
elaboração do Projeto de Lei de
Diretrizes Orçamentárias marca o
início efetivo do planejamento para
o exercício financeiro de 2019.
Na pauta dessa reunião, que
visa inserir a sociedade no
planejamento, está a estrutura e as

normas de execução do orçamento;
como serão ordenadas as despesas
com pessoal, os encargos sociais;
entre outros temas essenciais para
que a sociedade num todo, tenha
uma visão do que pode ser realizado
pela Administração Municipal no
próximo ano”, explica o Secretário
Anderson Pavini, que está à frente
das pastas de Planejamento e
Administração.
Nas palavras do prefeito
Pedro Ferreira, “É um instrumento
importantíssimo porque tem
diretrizes em sintonia com os
cenários político, econômico e
social, onde avaliam-se os riscos
fiscais a que o planejamento está
sujeito”.
A audiência pública para a
elaboração da LDO é apenas uma
das ferramentas de discussão e
participação da comunidade. Até o
fim do ano serão realizados outros
encontros promovidos com o
objetivo de debater e melhorar a
aplicação dos recursos públicos.
Foto: Assessoria

MOTO VOADORA

Joaninha e Equipe J99 farão
show hoje em Glória D'Oeste
Assessoria c/ Redação

A

equipe de Motocross
Freestyle J99, comandada
pelo heptacampeão Gilmar
Flores, o Joaninha, realizará um

super show na cidade de Glória
D'Oeste (MT), no próximo sábado,
dia 14. O evento será às 21 horas, na
pista de Motrocross da cidade. No
Foto: Divulgação

Campeão nacional de Free-Style Gilmar Flores, o Joaninha

Poucas pessoas se ﬁzeram presença na reunião em Jauru

domingo, haverá etapa do
Campeonato Estadual de Motocross.
Entre as novidades para o
show estão manobras como o Front
Flip (uma das maiores evoluções do
Freestyle) e 540º Quarter Pipe.
"Faremos um belo
espetáculo em Glória D'Oeste, no
nosso melhor estilo de manobras
radicais, proporcionando um show
inesquecível aos espectadores",
garantiu Joaninha.
Além dele integram a mais
premiada equipe de Freestyle do
Brasil, os pilotos: Marcos Paris,
Robertt Fire e Zóio.
A J99 é reconhecida
nacionalmente como detentora do
melhor show de arena do país. No
último domingo, o grupo realizou
show na cidade de La Paloma, no
Paraguai.
São patrocinadores da
Equipe J99: Protork Oficial, Nos
Energy Drink, Unimed, Kr e Grupo
Geração.

Cáceres-MT, 14 e 15 de abril de 2018
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VALE CURATIVO

Região com 21 municípios, terá menos de 20% dos recursos federais, algo pouco mais de R$ 8 milhões e que divididos não chegam a R$ 500 mil por município

Bancada federal destina R$ 57 mi
para saúde em municípios de MT
O.D c/ Redação

Foto: Reprodução

Bancada faz festa política com verbinha do dinheiro público

O

coordenador da bancada
federal de Mato Grosso,
senador José Medeiros
(Podemos-MT), e os
parlamentares que compõem a
bancada articularam a destinação

de 57 milhões de reais para a área
de saúde que serão divididos
entre diversas cidades do estado.
“É um trabalho conjunto de toda a
bancada federal que está unida e
alinhada com os desejos de nossa

gente”, destacou o senador.
José Medeiros, durante o
encontro ocorrido na última
quarta-feira (11), alertou que os
recursos ainda estão sujeitos a
contingenciamento e informou
que a decisão da bancada foi para
que os municípios contemplados
recebam os recursos através de
emenda de bancada impositiva,
aplicada pelo Fundo Municipal
de Saúde das cidades
beneficiadas.
Conforme o senador, os
municípios de Sinop, Sorriso,
Juína, Tangará da Serra, Peixoto
de Azevedo, Barra do Bugres e
Nova Olímpia, somados,
receberão quase 43 milhões de
reais. Já as cidades que compõem
o Consórcio Intermunicipal de
Saúde do Oeste de Mato Grosso
(CISOMT) devem receber pouco
mais de 8 milhões de reais, e
quase 6 milhões de reais serão
divididos entre os municípios que

fazem parte do Consórcio
Intermunicipal do Guaporé
(CISVAG). Do CISOMT compõe
as cidades de Araputanga,
Cáceres, Curvelândia,
Figueiropólis D'Oeste, Glória
D'Oeste, Indiavaí, Jaur, Lambari
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto
Esperidião, Reserva do Cabacal,
Rio Branco, Salto do Céu e São
João dos Quatro Marcos. Quanto
ao CISVAG, fazem parte os
municípios de Pontes e Lacerda,

Comodoro, Conquista, Campos
de Júlio, Vila Bela, Vale de São
Domingos e Nova Lacerda.
Além do coordenador
José Medeiros, fazem parte da
bancada federal de Mato Grosso
os senadores Cidinho Santos e
Wellington Fagundes e os
deputados federais Adilton
Sachetti, Fábio Garcia, Ezequiel
Fonseca, Carlos Bezerra, Valtenir
Pereira, Ságuas Moraes, Nilson
Leitão e Victório Galli.

BUSÃO NA LINHA

Suspensa a liminar governo vai
licitar transporte intermunicipal

Secom c/ Redação

Foto: JCC

GESTÃO EFICAZ

Conselheiro do TCE/MT destaca
ciclo de capacitação em Cáceres
Sefaz-MT c/ Redação

A

capacitação e o
comprometimento dos
gestores com as boas
práticas da administração pública, e
a valorização do controle interno e a
transparência são fundamentais
para a superação da crise de
credibilidade, ética e honestidade
que abala o poder público no Brasil
nos dias atuais. Esta é a síntese do
discurso técnico proferido pelo
conselheiro interino do Tribunal de
Contas do Estado de Mato Grosso
(TCE-MT) Moises Maciel, na
abertura do Ciclo de Capacitação
Gestão Eficaz, ocorrido na última
quinta-feira (12), em Cáceres.
O evento, promovido pelo
TCE-MT, reuniu mais de 200
pessoas, de 22 municípios da região
sudoeste do estado, no auditório do
Hotel La Barca. Foram 122
inscritos no portal e outros 94
participantes inscritos no local e a
abertura contou com as presenças
do anfitrião, prefeito de Cáceres,
Francis Mares Cruz, e do presidente
da Câmara Municipal, vereador
Domingos Oliveira, representando
os prefeitos e vereadores da região
presentes ao Ciclo de Capacitação
Gestão Eficaz.
O conselheiro interino, que
representou a alta direção e os
membros do TCE-MT, destacou
que o cidadão vive no município e
que, para que a vida dos cidadãos
seja vivida com dignidade, é
preciso que os municípios tenham
uma gestão eficaz. Segundo o
conselheiro, para que a gestão
eficaz seja alcançada é necessário
capacitar o capital humano que

trabalha na máquina pública.
Citando exemplos de
ferramentas para uma gestão eficaz,
o conselheiro Moises Maciel
chamou a atenção para necessária
valorização do controle interno
como instrumento essencial para
uma gestão verdadeiramente
eficiente em todos os aspectos.
"Infelizmente, muitos prefeitos e
vereadores gestores de Câmaras
Municipais ainda não
compreenderam a função do
Controlador Interno como fonte de
conhecimento, repositório de
know-how e fonte de consulta para
o planejamento e execução de
decisões estratégicas da
administração pública, de
blindagem mesmo contra erros, dos
mais simples e comuns aos mais
complexos.

Muitos ainda acham que o
controlador interno é um obstáculo,
é alguém que quer dizer ao gestor
eleito o que fazer ou não fazer,
quando na verdade, seu papel é
subsidiar os gestores com
informações que lhes permitam
tomar ou não decisões de forma
mais seguras, dentro da lei e assim,
reduzir as chances de erros graves",
ponderou.
Moises Maciel também
acentuou a importância da
transparência para que a gestão
pública tenha confiança e sucesso
junto aos cidadãos. O conselheiro
salientou que os gestores hoje,
assumem sozinhos uma grande
carga de responsabilidade por suas
decisões quando poderia e deve
dividir essa responsabilidade com a
sociedade.
Foto: Assessoria

Prefeito Francis atento à palestra do Conselheiro Moisés Maciel

Lote que inclui Cáceres está no categoria básica

O

presidente do Tribunal
d e
J u s t i ç a ,
d e s e m b a rg a d o r R u i
Ramos, atendeu ao pedido
assinado pela Procuradoria Geral
do Estado (PGE) e Ministério
Público Estadual (MPE), e
autorizou o Governo de Mato
Grosso a retomar a licitação do
sistema de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros,
que havia sido suspensa por
decisão liminar.
Com a nova decisão,
agora a Secretaria de Estado de
Infraestrutura e Logística (Sinfra)
poderá trabalhar para a retomada
da concorrência pública
001/2017, que prevê a concessão
de 13 lotes de linhas de ônibus do
sistema de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal. A
licitação prevê ônibus novos com
preços mais justos aos cidadãos.
Em sua decisão, o
presidente do Tribunal de Justiça
destacou que também considera
que a manutenção da liminar
poderia causar “severos prejuízos
à economia e à ordem pública”.
Ao tomar conhecimento
da decisão, o governador Pedro
Taques determinou ao secretário
de Infraestrutura e Logística,

Marcelo Duarte, a retomada
imediata da licitação. “Graças à
atuação em conjunto entre a PGE
e o MP, o Estado de Mato Grosso
poderá retomar está licitação que
certamente mudará para melhor o
nosso sistema de transporte
intermunicipal de passageiros,
com contratos válidos, colocando
em operação ônibus novos e com
preços justos. Vamos continuar
trabalhando para avançarmos e
melhorar a vida dos cidadãos”,
afirmou o secretário.
O governo dividiu o
sistema de transporte coletivo
rodoviário em oito mercados
(regiões), com duas categorias de
serviços: uma básica e outra
diferenciada, totalizando 16
lotes. O serviço diferenciado são
as linhas diretas. Já no serviço
básico os ônibus fazem paradas
em diversas localidades,
conhecidos como “pinga-pinga”.
Nesta licitação, na
categoria básica estão inclusos os
mercados de Cuiabá,
Rondonópolis e Alta Floresta. Já
os mercados de Barra do Garças,
São Felix do Araguaia, Cáceres,
Tangará da Serra e Sinop terão
concessionadas as duas
categorias.

Cáceres-MT, 14 e 15 de abril de 2018

GERAL
NOVA REGRA

Prazo que vale após a próxima segunda feira, 16, é para cheque inferior a
R$ 300,00 e é atribuído ao avanço da tecnologia e queda na circulação das cártulas

FEBRABAN reduz o prazo
para compensação de cheque
Reuters c/ Redação
Foto: Sugestiva

Cheque continua sendo uma ordem de pagamento a vista

A

partir de 16 de abril os
cheques de valores
inferiores a 300 reais serão
compensados em um dia útil, e não
mais em dois dias, anunciou nesta
quinta-feira (12) a Febraban
(Federação Brasileira de Bancos).
Com isso, o prazo para a
compensação dos cheques,
indiferentemente do valor, fica
unificado em um dia útil, permitindo
que os valores ingressem na conta de
favorecidos mais rapidamente.
Atualmente, apenas os cheques com
valor superior a 299,99 reais são
compensados em um dia útil.
“As alterações seguem os
esforços do Banco Central de
aprimorar os instrumentos de
pagamentos, tornando-os mais
eficientes e seguros para o usuário, e
do setor bancário, sempre

comprometido em modernizar e
inovar seus procedimentos”, disse o
diretor-adjunto de Negócios da
Febraban, Walter Tadeu de Faria.
A nova regra também
determina que todos os documentos
sejam compensados no ambiente da
Compe (Centralizadora de
Compensação de cheques). As
mudanças foram determinadas por
circular do Banco Central de
novembro de 2017.
De acordo com o diretor da
Febraban, o estágio atual da
tecnologia de processamento de
dados das instituições financeiras
possibilitou a aplicação da
compensação única para todos os
documentos, permitindo uma
agilidade maior nas transações.
Essa evolução ocorreu,
particularmente, depois da

implementação da compensação por
imagem, em 2011, resultado de
melhorias dos processos internos
dos bancos.
A Compe por imagem
diminuiu o tempo do processo,
reduziu os gastos com transporte,
eliminando as trocas físicas que
antes eram feitas. Para garantir a
integridade, os documentos
digitalizados receberam um
certificado digital chamado ICPBrasil, uma ferramenta segura que
inibe fraudes.
Outro fator que contribui
para a redução no prazo de
compensação é a queda no número
de cheques liquidados no Brasil. Em
2017, foram compensados 494
milhões, um volume 85% menor em
relação a 1995, quando foram
compensados 3,3 bilhões de
cheques.
A redução ocorreu em um
momento de expansão do número de
contas correntes no País. De acordo
com a Pesquisa Febraban de
Tecnologia Bancária, o total de
contas correntes em 1995 totalizava
39 milhões no Brasil, número que
alcançou 161 milhões em 2017.
O cliente bancário tem
deixado, cada vez mais, de usar
cheques, e optado por outros meios
de pagamento, em especial as
transações digitais.
Atualmente, o total de
operações bancárias realizadas por
internet banking e móbile banking
respondem, juntos, por 57% do total
de transações feitas em todo o país.
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VERDÃO AMARELOU

Jogando no Estádio Kleber Andrade em Cariacica (ES), com a vantagem do empate, o Galo abriu o marcador, cedeu o empate, mas administrou a vaga

Atlético capixaba despacha
Luverdense na Copa Verde

S.N c/ Redação

Foto: Marcos Prest

O

Luverdense que havia
perdido o jogo em casa
no Passo das Emas diante
do Atlético-E.S- pelo placar
mínimo, precisava de uma vitória
por dois gols de diferença no
Estádio Kleber Andrade em
Cariacica anteontem a noite para
continuar na Copa Verde, mas
acabou por empatar nos minutos
finais e com o resultado, foi
eliminado da Copa Verde.
Sabendo que soa vitória e por 2 a
0 lhe interessava, o Luverdense
começou quente no Espirito
Santo e já aos 3 minutos,
Pimentinha entrou driblando na
área, mas o goleiro Bambu se
antecipou e fez a defesa.
No contra-ataque Renan
oliveira ficou cara a cara com
goleiro, mas bateu mal na bola.
O Luverdense armava as jogadas

mas errava os passes. Pimentinha
teve uma oportunidade de abrir o
placar para os mato-grossenses,
bateu para o gol, mas o goleiro
Bambu fez uma bela defesa em
dois tempos. O Atlético-ES
tentou dar a resposta em uma
cobrança de falta, Pikachu bateu,
mas Diogo Silva bem
posicionado fez a defesa. No
contra-ataque o Luverdense
desceu com perigo, mas foi
parado com falta. Na cobrança
Renan Oliveira mandou uma
bomba para o gol, mas subiu
muito e saiu. Aos 29, Caique fez
falta em Franklin que descia em
velocidade pela esquerda.
Pikachu cobrou a falta e Kleber
Viana de cabeça mandou para o
fundo da rede, Atlético-ES 1 a 0.
A situação ficou ainda mais
critica para o Luverdense que

agora precisava marcar 3 gols
para seguir na competição
nacional. E o Luverdense tentou
pressionar o Atlético mas não
conseguia concluir as jogadas.
No minutos finais o atlético teve
mais uma chance em uma
cobrança de escanteio, mas
desperdiçou. No segundo tempo
o primeiro ataque foi do
Luverdense, que acabou de
perdendo a bola e no contraataque Renan Oliveira parou com
falta jogador Atleticano. O
Atlético teve a chance na
cobrança de falta, Marcos Felipe
bateu no canto, mas Diogo Silva
estava atento e fez a defesa. No
rebote Kleber Viana tentou
finalizar, mas a arbitragem
marcou impedimento do Atlético.
Aos 32, o jogo ficou
parado para atendimento do

ESTRÉIA NA ARENA

Volante do futebol paulistano
é aposta do Cuiabá na série C
O.E c/ Redação

S

e preparando para a estréia
este ano no Brasileiro Série
C de futebol, o Cuiabá
Esporte Clube apresentou esta
semana o volante Marino, 32, que
assinou com o clube até o fim do
campeonato. Marino já está
inscrito no BID e poderá estrear
pelo Dourado amanhã, (15), na
Arena Pantanal, a partir das
18h00, contra o Luverdense, que

vem de uma eliminação na Copa
Verde diante do Atlético de
Cariacica (ES).
Marino jogou o
Campeonato Paulista pelo São
Caetano, passou também pelo
Bragantino, mas em 2016 foi o
grande destaque do São
Bernardo, no Paulistão. Com o
objetivo de repetir o mesmo bom
futebol que tem apresentado nas
Foto: Assessoria CEC

Cuia aposta no volante Marino integrando elenco na série C

equipes que atuou recentemente,
o atleta falou sobre a expectativa
para o restante da temporada no
Cuiabá. “Graças a Deus por onde
passei atingi meus objetivos, e
espero contribuir para que o
Cuiabá possa alcançar o seu
objetivo principal do ano, que é o
acesso para a série B”, declarou.
Adversário do Dourado, o
Luverdense que vem de dois
reveses, no estadual e na Copa
Verde e de volta à série C,
(rebaixado em 2017 da série B)
anunciou a contratação de três
jogadores para compor o grupo
que disputará o certame, a
começar pelo duelo com o
Cuiabá. Os novos reforços são o
atacante Paulo Renê, exParacatu-MG e que já atuou no
Paraná Clube; o zagueiro
experiente André Ribeiro, com
vasta experiência em clubes
gaúchos, também já atuou no
Vasco da Gama e foi pedido pelo
técnico Luizinho Vieira; além do
goleiro Douglas, que estava no
Real Noroeste-ES e foi vicecampeão capixaba.
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Alvinegro capixaba jogou pro gasto eliminando o Luverdense

goleiro do Bambu que ficou caído
e ele acabou sendo substituído.
Aos 41, Rafael silva mandou bola
entre os zagueiro e Eduardo de pé
direito mandou pro funcho da
rede deixando tudo igual. 1 a 1.
Com o empate o Luverdense se
empolgou e passou a pressionar o
Atlético-ES, mais um gol e a
decisão iria para os pênaltis. .
Pimentinha invadiu a área
levando perigo para os

atleticanos, mas o goleiro Filipão
ficou com a bola.
De novo Pimentinha,
dessa vez na cobrança de
escanteio o zagueiro Kaique
dominou e chutou, mas a bola
bateu em Kleber Viana e saiu. Aos
52, após cruzamento, Lucas
Braga ficou com a sobra, chutou
forte, mas Filipão fez uma boa
defesa salvando o Atlético e
eliminando o Luverdense.
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Esotérico
Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
interiorização e maior
contato com seu mundo
emocional. Suas emoções passam por um
processo de aprofundamento e um novo
amor pode ser o carro-chefe desses
sentimentos.

Vênus continua caminhando
através de seu signo e recebe
um ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
maior envolvimento com
seu coração. Você estará
mais aberto e sensível, mais voltado para
os relacionamentos e as pessoas que ama.
Um novo amor pode surgir para taurinos
solitários.

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
movimento intenso e
a g r a d á v e l n o s
relacionamentos pessoais e profissionais.
Você passa por um período de maior
simpatia e empatia e pode chamar a atenção
de uma pessoa especial.

Vênus continua
caminhando através de
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Marte e Netuno
indicando dias de
interiorização e maior
contato com seu coração. Você estará mais
intenso e profundo, mais apaixonado e
aberto para o amor. Um amor do passado
pode voltar a mexer com seu coração.

Vênus continua
caminhando através de
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Marte e Netuno
indicando uma rotina
equilibrada, especialmente no trabalho.
O momento pode envolver o surgimento
ou aprovação de um novo projeto ou
emprego. Sua saúde passa por um
momento de equilíbrio.

Vênus continua
caminhando através de
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Marte e Netuno
indicando dias de maior
movimento na vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos. O momento
pode envolver a aproximação de uma
pessoa especial, que pode mexer com seu
coração.

Vênus continua
caminhando através de
Touro e recebe um ótimo
aspecto de Marte e Netuno
indicando dias de
movimento emocional e maior contato
com seu coração. O momento é ótimo
para começar um novo romance, que
pode tornar-se mais intenso em poucos
dias. Um novo amor está a caminho.

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
movimento intenso na vida
profissional. Sua
visibilidade aumenta e sua imagem
profissional e pessoal melhora
significativamente. Um projeto e/ou
promoção podem ser aprovados.

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
interiorização e maior
envolvimento com sua vida
doméstica e relacionamentos em família. O
período é ótimo para promover encontros e
boas conversas com amigos e parentes
queridos em sua casa.

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
maior envolvimento com
projetos de médio prazo,
especialmente os relacionados a
publicações e viagens internacionais. Uma
viagem, há muito tempo desejada, pode ser
marcada ou realizada nos próximos dias.

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
movimento equilibrado e
comunicação saudável. O
período é ótimo para marcar e realizar
importantes reuniões de negócios. Um
bom acordo pode ser firmado e
concretizado nos próximos dias.

08

Rosas multicoloridas a aniversariante
Fidelmária Reis, que amanhã completa data
nova. Desejo 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. E que cada novo
dia seja o renovar de uma esperança e um
entusiasmo infinito. Parabéns e muitas
felicidades!

By Rosane Michels

Vênus continua caminhando
através de Touro e recebe um
ótimo aspecto de Marte e
Netuno indicando dias de
movimento positivo em sua
vida material e financeira.
Os próximos dias podem indicar um
acordo ou negociação importante, que
pode levar à concretização do aumento de
seus rendimento.

SOCIAL

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

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

Click especial de hoje ao casalzinho Eryck Thaygor e
Valéria Tiago de Paiva que curtem os melhores momentos
proporcionados pelo amor. Dessa vez o cupido acertou em
cheio. Sucessos e felicidades a vocês.

*********
Tim Tim a Naiara
de Souza Rondon
que festejou
primavera e
recebeu os
parabéns do
m a r i d ã o
Washington, dos
filhos Lucas e
Naualy. Que essa
data se reproduza
por muitos e muitos
anos, sendo sempre
celebrada com
saúde e amor. Feliz
Aniversário!

Festejou data nova envolto ao carinho dos
fies, Padre Rogério que na ocasião recebeu
os parabéns com direito a bolo e vela. Que
Deus lhe conceda muitas bençãos, saúde e
realizações nessa brilhante missão de servir.
Grande abraço.

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