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 Um total de 75  moradores do 
Bairro Jardim Imperial,  receberam 
do prefeito Francis Maris Cruz  e da 
vice prefeita Eliene Liberato suas 
certidões de legitimação fundiária. A 
cerimônia aconteceu no gabinete do 
prefeito e reuniu secretários, 
vereadores, presidente da Câmara 
Rubens Macedo, coordenadores do 
Reurb, imprensa e moradores. 
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 Policiais do Grupo Especial de Segurança na Fronteira 
(Gefron) recuperaram dois veículos e apreenderam 44 tabletes de 
substância análoga à pasta base de cocaína. As ações ocorreram 
entre sábado (11) e domingo (12) e resultaram na prisão de dois 
suspeitos. Página 04

DOMINGO FATAL

Trânsito em Cáceres, faz mais uma
vítima na Avenida Tancredo Neves

 Todo mundo já sabe, que bebida alcoólica,  distração e 
trânsito não combinam, mas os números apontam que estas são as 
principais causas de acidentes, o que, muitas vezes, deixam sequelas 
irreparáveis ou até vítimas fatais, como o acidente na madrugada de 
domingo na Avenida Tancredo Neves, que ceifou a vida de Marlon 
Lourenço. Página 03

Camionete S10 e Moto Titan, colisão matou Marlon Lourenço 

Foto: Reprodução

 Em todo o País, 1.856 
cidades aparecem na lista. O 
levantamento da Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de 
Janeiro (Firjan),  revelou que 16 dos 
141 municípios de Mato Grosso 
aparecem entre as cidades brasileiras 
“insustentáveis”. 
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Prefeitura entrega títulos de posse de
imóveis a moradores do Jd Imperial

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ana Maria Chaves recebendo 
sua Certificação 

Foto: JCC

GESTÃO FISCAL

Ranking de municípios insustentáveis em MT
lista Indiavaí, Salto do Céu e mais 14 cidades

16 municípios são apontados 
na lista em Mato Grosso 

Foto: Divulgação

PATRULHAMENTO

Gefron apreende 44 tabletes de pasta
base de cocaína e recupera 2 veículos

Droga apreendida avaliada em  R$ 352 mil 

Foto: Gefron

HOMICÍDIO
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Fazendeiro é assassinado em conflito
de terras às margens do rio Guaporé

JAURU
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MPMT requer que Município pague
R$ 5 milhões por descumprir acordo

ESPORTES
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Quenianos lideram a Corrida
de Reis, brasileiros ficam em 4º

 Ainda me lembro de que, nos 
anos 80, os empregos sobravam, o 
caderno de empregos do jornal O Estado 
de S. Paulo era enorme, a indústria 
brasileira contratava a níveis elevados. E 
o mais interessante é que a cada dia 
surgiam novas pequenas e médias 
empresas. 
 Isso em pleno regime militar, 
com um número enorme de empresas 
estatais, que obtinham “dinheiro barato 
no exterior” desde 1965.
 Se, numa análise perfunctória, 
observarmos o crescimento do Brasil 
desde 1980 até hoje, teremos um 
crescimento médio da economia de 2% 
ao ano. Naquela época, 1/3 da riqueza do 
nosso país vinha da indústria. Bons 
tempos aqueles. 
 A grande verdade é que as 
sucessivas crises que abateram o 
mercado internacional desagregaram o 
capital outrora relativamente barato em 
temos de empréstimos, muito diferente 
do que ocorre hoje em dia.
 Durante a época do enorme 
caderno de empregos do Estadão, entre 
os anos 70 e 80, tínhamos a perspectiva 
do enaltecimento da indústria nacional. 
A ideia era tornar o Brasil um país não só 
produtor de commodities, extrativista. 
Com isso fizemos com que milhares de 
habitantes de outras regiões do Brasil 
viessem para os grandes centros 
industriais como São Paulo e o Sul do 
país, totalmente despreparados, do 
ponto de vista social, para recebê-los. 
 Com o passar do tempo, nós nos 
deparamos com a tecnologia se 
aproximando e a indústria nacional 
tendo que se adequar a um requisito que 
não tínhamos no Brasil, e, assim, o que 
fabricávamos aqui para sermos 
competitivos passamos a importar, e 

então o cenário começou a se complicar.
 Com a necessidade de criarmos 2 
milhões de novos empregos por ano, 
com uma carga tributária alta, sem 
contrapartida para o povo brasileiro, 
com o custo trabalhista alto, nossa 
indústria começou a minguar e o 
empresariado perdeu o incentivo para 
investir na indústria nacional, até porque 
ficava mais barato importar do que 
fabricar, e iniciou-se o desmonte da 
indústria nacional, o que foi uma grande 
perda para o Brasil.Hoje fazemos o 
caminho contrário, para que, através de 
um ajuste fiscal, e como se fôssemos um 
bom mocinho, possamos conseguir 
investimentos do exterior para financiar 
nossa economia industrial já em 
decomposição.
 Para se ter uma ideia, pelos 
últimos números, a atividade industrial 
voltou ao nível de fevereiro de 2009 e 

ficou 17,1% abaixo do pico atingido em 
meados de 2011. 
 Precisamos voltar a fazer não só 
u m  a j u s t e  f i s c a l  a g u a r d a n d o  
investimentos do exterior, mas prosperar 
a ideia de uma nova mentalidade em 
relação ao ressurgimento da indústria 
nacional para que possamos contar com 
n o s s a s  p r ó p r i a s  i n i c i a t i v a s  
desenvolvimentistas, pois só assim 
conseguiremos reverter a desigualdade 
social, o desespero que afeta os jovens 
sem perspectiva de trabalho e promover, 
através das nossas políticas, uma visão 
de parceria entre o Estado e a iniciativa 
privada. 
 Quem sabe possamos enfim 
voltar a ter um jornal de domingo repleto 
de anúncios de emprego? 
____***Fernando Rizzolo é advogado, 
jornal is ta ,  mestre  em Direi tos  
Fundamentais

EDITORIA

Cáceres-MT, terça-feira 14 de Janeiro de 2020
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br
02

www.jornalcorreiocacerense.com.br

 Aqueles que arriscam, fazem da 
sua felicidade o poder de um dia  
alcançar os objetivos, e por isso, estão a 
renová-los sempre, diferentemente das 
pessoas que acham que não fazer nada 
possa ser a melhor opção.
 O importante é saber que o pior 
dos erros não é errar, pois diante das 
enormes possibilidades que a vida nos 
oferece,  é  muito fácil reagirmos 
quando o sucesso bate em nossas portas, 
e ao contrário, na ausência de realização, 
muitas pessoas revelam as situações de 
irritabilidade, inflexibilidade e aversão.
 Os conflitos pessoais produzidos 
pelas perdas ou fracassos não atingem as 
pessoas que tem a estrutura emocional 
baseada na inteligência e lucidez. 

 O pior estágio da existência é 
nunca ter tomado um lado ou mesmo não 
o ter feito tudo aquilo que podíamos ter 
feito, pessoas assim preferem ficar em 
cima da linha das indecisões e por isso 
são julgadas pelos pares contemporâneo 
como não confiáveis.
 Temos que nos posicionar de 
acordo com os nossos conhecimentos 
e/ou “nossas verdades” sobre algo ou 
naquilo que acreditamos ser realmente, 
não devemos ter dificuldade em 
enxergar algo além das nossas próprias 
necessidades, fugindo da alienação 
social ou  do prazer imediato.
 Para evitar a geração de conflitos  
em forma de agressividade, porque 
nesses estágios é  que nos leva a não 
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CALENDÁRIO
Hoje é 14 de janeiro de 2020, uma terça-
feira; Dia do Enfermo;  Santo do Dia, Santa 
Elisabete Ana Bayley Seton; Anjo do dia, 
HAZIEL, da hierarquia angelical dos 
QUERUBINS, são os guardiões da luz e 
das estrelas, protegem a humanidade para 
que todos se sintam positivos e prósperos; 
Fase da Lua, Cheia; Clima: Possibilidade 
de chuvas (71%) com 12mm; Temperatura, 
com mínima variando entre 22 e 24ºC, e a 
máxima, entre 34 e 36ºC.

CONTAS TAQUES
Com 18 votos favoráveis, contra 5, as 
contas de 2018 do então governador Pedro 
Taques, foram aprovadas na sessão 
extraordinária de sexta-feira. As contas de 
Taques  haviam sido reprovadas na 
Comissão de Fiscalização e Orçamento 
pela relatora do processo, deputada Janaína 
Riva (MDB), que criticou a aprovação  
pelo TCE, alegando irregularidades. 
Wilson Santos, que era líder do governo na 
época, defendeu a aprovação, citando o 
parecer do TCE

ETANOL MT
Estudo promovido pela Ticket Log e 
divulgado no site nacional Uol Carros, 
aponta que Mato Grosso é o 2º Estado com 
menor preço médio de venda do etanol do 
Brasil. De acordo com o levantamento, 
Mato Grosso só fica atrás de São Paulo no 
ranking dos estados onde é mais vantajoso 
abastecer com etanol em relação a 
gasolina.

NOTA MT
O Programa Nota MT continua fazendo 
muitos ganhadores. No primeiro sorteio de 
2020, foram premiados 998 consumidores 
de Mato Grosso e 4 moradores de outros 
estados.  Além do prêmio, os ganhadores 
vão ajudar financeiramente cerca de 60 
entidades filantrópicas, indicadas no 
sorteio mensal, uma vez que ao fazer o 
cadastro a pessoa escolhe uma instituição 
para receber 20%, que será calculado com 
base no valor do prêmio a ser recebido pelo 
consumidor.

EDITAL MÚSICO
O Comando de Fronteira JAURU/66º 
Batalhão de Infantaria Motorizado torna 
público, para conhecimento de civis e 
militares interessados, que serão 
oferecidas 04 (quatro) vagas para o cargo 
de Cabo músico. Inscrições para o Exame 
de Comprovação de Habilidade Musical: 
período de 13 a 31 de janeiro de 2020, de 
segunda-feira das 13:30h às 17:30h e de 
terça-feira a sexta-feira das 08:30h às 
11:00h. Maiores informações pelo e-mail: 
3secao@2bfron.eb.mil.br ou pelo telefone 
(65) 3223-4413. As inscrições deverão ser 
feitas no Quartel do Exército – C Fron 
JAURU/66º BI Mtz, situado na Rua XV de 
novembro, n° 737 – Centro, Cáceres-MT.

saber colocar no lugar dos outros,  temos 
que colocar os nossos pensamentos para 
fora, com certeza, haverá discordância, 
porém será a nossa visão até então, e que 
ao expor e dialogar com os outros novos 
conceitos serão desdobrados em 
infinitas antíteses, pois pior que possa 
ser a nossa tese, com certeza as nossas 
verdades poderão um dia ser aceitas, 
contestadas, seguidas ou reconstruídas, 
por que,  nas alturas as vezes tudo pode 
ser visto em forma de miniaturas, por 
isso, não devemos obrigar a ninguém a 
decidir por coisa alguma. 

___***WILSON CARLOS FUÁH é 
economista.

Porque devemos decidir sempre
O pior estágio da existência é nunca ter feito tudo o que podíamos ter feito

A esquecida indústria brasileira
Artigo
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etenta e cinco moradores do SBairro Jardim Imperial  
receberam na manhã de sexta-

feira, a Certidão de Regularização 
Fundiária de Cáceres. Uma ação do 
REURB, considerado o maior 
Programa de  Regular ização 
Fundiária Urbana existente na 
história do município, fruto da 
parceria entre  Universidade do 
Estado de Mato Grosso, Faespe e 
Prefeitura. 
 O  R E U R B  g a n h o u  
celeridade, com o advento da Lei 
Federal 13.465, que permitiu aos 
Municípios promover com rapidez a 
regularização fundiária em áreas 
passíveis, tanto para as de interesse 
específico como as de interesse 
social. Em Cáceres, o programa  teve 
início em maio de 2019 e em menos 
de um ano já entregou as certidões 
que agora  serão encaminhadas ao 
cartório para o registro definitivo do 
título do imóvel.
 A entrega do documento foi 
realizada pelo prefeito Francis Maris 
e pela vice-prefeita Eliene Liberato, 
em cerimônia com a presença de 
secretários,  presidente da Câmara 
de vereadores Rubens Macedo, 
vereadores, representantes da 
Unemat, imprensa e moradores.

Programa, professor da Unemat, 
Weily Toro Machado,  es tar  
concluindo esses primeiros títulos é 
motivo de muito orgulho, uma vez 
que a Unemat cumpre com um de 
seus propósitos que é trabalhar a 
serviço da sociedade. Ele lembrou 
que além dos 75 títulos entregues já 
estão prontos mais 500 do Bairro 
Jardim Imperial, esperando agora 
que cada morador procure o setor 

 Francis Maris lembrou que 
e s ses  t í t u los  p roporc ionam 
desenvolvimento e principalmente 
segurança jurídica para as famílias, 
enaltecendo ser um momento  
histórico para Cáceres, pois essa é a 
primeira vez que um projeto desse é 
desenvolvido no município  que tem 
ainda hoje cerca de 50% dos imóveis 
sem documentação.
 Para o coordenador do 

adquiriu.
 “Reconhecer conhecimentos 
conquistados ao longo da vida é o grande 
diferencial do projeto. Para isso, os 
alunos respondem questionários ligados 
às competências e habilidades de 
Ciências Humanas, Ciências da 
Natureza, Matemática e Linguagens e 
Códigos. Em seguida, compartilham o 
que responderam com todos. O próximo 
passo é a avaliação”, explica.
 Caso alguma competência não 
t enha  s ido  reconhec ida  pe los  
educadores, o aluno assistirá mais aulas 
da área específica.
 As aulas são estruturadas de 
duas maneiras, 80% a distância e 20% 
presenciais e as unidades têm estrutura 
para receber alunos que não possuem 
computador em casa e também 
disponibi l izam tu tores  para  o  
esclarecimento de dúvidas durante as 
aulas online.
 Maiores informações: Sesi 
Cáceres - Rua da Maravilha, 1.595, 
Cavalhada,  (65) 3223-4033.

isando oportunizar a certificação Vdo Ensino Médio a jovens e 
adultos, que não tiveram a 

oportunidade de iniciar ou concluir na 
idade própria, o Sesi abriu 1.120 vagas 
gratuitas para EJA em 2020 em suas 
unidades. A modalidade é destinada a 
pessoas maiores de 18 anos, que 
almejam a elevação de escolaridade e a 
conquista por melhores cargos no 
mercado de trabalho.
 Em Cáceres está sendo 
disponibi l izado 200 vagas,  os  
i n t e r e s s a d o s  d e v e m  p r o c u r a r  
diretamente a unidade do Sesi para 
realizar a matrícula munidos de 
documento. 
 Os trabalhadores da indústria e 
dependentes precisam apresentar: cópia 
da Carteira de Identidade e da Carteira 
de  Traba lho  (página  da  fo to ,  
qualificação civil e contrato de 

trabalho), além do Histórico Escolar 
original. Para dependentes, é necessário 
apresentar também a Certidão de 
Nascimento ou Casamento.
 Pa ra  a  comun idade  o s  
documentos solicitados são cópia da 
Carteira de Identidade, CPF, cópia do 
comprovante de residência e Histórico 
Escolar Original. As aulas terão início 
no dia 03 de fevereiro.
 O novo projeto pedagógico, 
implantado pela instituição em 2019, 
tem como principais ganhos a melhora 
da autoestima do aluno, redução da 
evasão escolar e a conclusão do curso 
em menor tempo.
 Para a  coordenadora de 
Educação Básica e Continuada do Sesi 
MT, Cintia da Silva, o método identifica 
os conhecimentos que o aluno já domina 
para, a partir daí, desenvolver as 
competências que ele ainda não 

importantíssima para as famílias que 
há décadas esperam por isso. “Um 
benefício social, que da condições 
para pleitear melhorias no imóvel e 
consequentemente qualidade de 
vida”. O prefeito Francis disse  que 
entregar essa documentação oficial 
aos moradores do Jardim Imperial é 
muito gratificante, pois vem ao 
encontro de sua gestão, que é  
promover a dignidade e cidadania, 
bem  como mostrar o quanto a 
administração busca trabalhar com 
as políticas públicas, com empenho e 
compromisso, finalizou.

apresentando os documentos para 
retirar o seu título. Ao encerrar sua 
fala fez um apelo para que cada 
morador que recebeu o certificado 
espalhe a notícia aos amigos e 
vizinhos e agradeceu toda equipe 
pelo trabalho realizado.
 A primeira moradora a 
receber o Certificado foi Ana Maria 
Chaves, que se diz muito feliz em ter 
de fato e direito a propriedade de sua 
casa, enfim resumiu como um sonho 
realizado. Ao Jornal Correio 
Cacerense, a vice-prefeita Eliene 
Liberato afirmou que essa ação é 

e segundo ele tentou frear, mas não 
conseguiu evitar a colisão. 
 Com o impacto, a moto foi 
lançada a uma distância de 100 
metros. Ainda relatou que com o 
choque o airbag do seu veículo foi 
acionado, o que o impediu  de ver 
onde o condutor da moto caiu.
 Após a verificação dos 
fatos, foi acionado a presença da 
Polícia Judiciária Civil e a Politec 
para levantamentos do acidente e as 
possíveis causas serão investigadas.  
 O  condutor da camionete, 
foi conduzido junto ao seu advogado 
até o Centro Integrado de Segurança 
e Cidadania – CISC.
 A vítima Marlon Lourenço 
era morador do Bairro Cavalhada III 
e funcionário do Concessionária  
Cometa Center Car em Cáceres.

 trânsito fez mais uma vítima Oneste domingo (12) em 
Cáceres. 

 O  m e c â n i c o  M a r l o n  
Lourenço  de 39 anos, foi socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros e deu 
entrada no Hospital Regional, porém 
não resistiu aos ferimentos graves 
provocados pela colisão entre sua 
moto e uma camionete S10, na 
madrugada de domingo na Avenida 
Tancredo Neves.
 De acordo com informações 
no Boletim de Ocorrência, a Polícia 
Militar atendeu o chamado e no local 
encontrou apenas o condutor da S 10 
que relatou estar trafegando a 
avenida sentido Bairro/Centro, 
numa velocidade aproximada a 60 
km/h, quando repentinamente o 
condutor da moto adentrou a avenida 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Prefeitura entrega títulos de posse de
imóveis a moradores do Jd Imperial

Da Redação

Francis Maris lembrou que esses títulos proporcionam desenvolvimento e principalmente segurança jurídica para as famílias

Foram entregues 75  Certidão de Regularização Fundiária 

Foto: JCC

METODOLOGIA INOVADORA

Sesi Cáceres abre 200 vagas gratuitas
para a Educação de Jovens e Adultos
Redação c/ Assessoria

Sesi Cáceres com vagas para o EJA  

Foto: Divulgação

DOMINGO FATAL

Trânsito em Cáceres, faz mais uma
vítima na Avenida Tancredo Neves

Da Redação

Marlon Lourenço morreu ao chegar no hospital 

Foto: Reprodução
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os sinais sonoros, e em alguns 
metros à frente o condutor do 
veículo obedeceu a ordem de 
parada.
 Já o passageiro que havia 
retirado as mochilas empreendeu 
fuga pela casa abandonada, rumo 
à BR-174. 
 Ao verificar as duas 
mochilas, foram encontrados 44 
t a b l e t e s  d e  s u b s t â n c i a  

patrulhamento na BR-174, 
próximo ao posto Pedro Neca, os 
p o l i c i a i s  a v i s t a r a m  u m a  
caminhonete Hilux de cor preta, 
realizando uma manobra brusca 
no pátio do posto.
 Após o ocorrido, um 
outro homem do veículo retirou 
duas mochilas de cor preta do 
carro e jogou dentro de uma casa 
abandonada. A guarnição emitiu 

oliciais do Grupo Especial Pde Segurança na Fronteira 
(Gefron) recuperaram 

dois veículos e apreenderam 44 
tabletes de substância análoga à 
pasta base de cocaína. As ações 
ocorreram entre sábado (11) e 
domingo (12) e resultaram na 
prisão de dois suspeitos.
 Durante patrulhamento 
na região de fronteira, na rodovia 
MT-265, no domingo (12), às 
18h30, os policiais do Gefron 
abordaram um caminhão da 
marca Volkswagen de cor branca. 
No momento da abordagem, o 
condutor confessou que o veículo 
era furtado e que seria levado para 
a Bolívia.
 C o m  b a s e  n a s  
informações, foi feito o contato 
com a base operacional do 
Gefron, que constatou que a placa 
não correspondia ao número do 
chassi do veículo, e que havia um 
boletim de ocorrência de furto 
r e g i s t r a d o  n a  D e l e g a c i a  
Especializada de Roubos e Furtos 
(Derf), em Cuiabá.
 O condutor e o veículo 
foram encaminhados para a base 
operacional do Gefron, em Porto 
Esperidião, e entregues à 
Delegacia do município. Já no 
sábado (11), às 8h, enquanto a 
equipe do Gefron realizava 

Após a batida, o condutor evadiu-se 
do local, deixando apenas duas 
mulheres que estavam com ele no 
momento do fato. 
 Na moto, um jovem de 23 
anos, que  foi socorrido pelos 
Bombeiros  e levado ao Hospital 
Regional com queixas  de dores nas 
costas, lesão no pé e corte na cabeça 
e num dos braços.
 Ainda foi revelado a PM, 
que o motociclista teria adentrado a 
frente do Corolla e que o condutor do 
veículo não teve tempo hábil para 
desviar.
 O proprietário do Gol que 
estava estacionado, tentou conversar 
com o motorista do Corolla, mas o 
mesmo empreendeu fuga. Na 
checagem do veículo, foi encontrado 
dentro do carro uma garrafa de 
cerveja, junto ao banco do motorista.
 T o d o s  o s  v e í c u l o s  
envolvidos foram encaminhados ao 
pátio da Delegacia de Polícia 
J u d i c i á r i a  C i v i l ,  p a r a  a s  
providências cabíveis ao caso.  

o veículo Toyota Corolla trafegava 
em al ta  velocidade sent ido 
Centro/Bairro na Rua General 
Osório, quando teria colidido com 
uma motocicleta e perdendo o 
controle atingiu mais dois veículos. 

ois automóveis e duas Dmotocicletas acabaram 
envolvidos em um acidente, 

na Rua General Osório em Cáceres, 
na noite de sábado.   Segundo 
testemunhas relataram aos policiais, 

Bela da Santíssima Trindade.
 D e  a c o r d o  c o m  
informações, o empresário era  
proprietário de terras nessa 
localidade há mais de 15 anos.
 Após diligências, os 
suspeitos foram encontrados na 
sede da Fazenda Nova Guaporé e 
se entregaram sem resistência.  A 
arma, um revólver Taurus Calibre 
38, foi apreendida. 
 Os suspeitos e o revólver 
f o r a m  e n c a m i n h a d o s  a  
Delegacia.

roprietário de terra é Passassinado e um dos 
funcionários foi baleado 

no braço, num conflito por terras, 
nas margens do Rio Guaporé.
 A Polícia Judiciária Civil 
de Comodoro juntamente com a 
Polícia Militar,  atenderam o 
chamado, onde foi constatado 
que a vítima Osmar da Silva foi 
morto no local por disparo de 
arma de fogo e seu funcionário foi 
baleado no braço.  A vítima foi 
encaminhada a cidade de Vila 

PATRULHAMENTO

Gefron apreende 44 tabletes de pasta
base de cocaína e recupera 2 veículos

Durante patrulhamento na região de fronteira, na rodovia MT-265, no domingo (12), às 18h30, os policiais do Gefron abordaram um caminhão da marca Volkswagen de cor branca

Assessoria

Hillux foi recuperada horas depois do roubo 

TRÂNSITO

Acidente envolve dois carros e
duas motos na General Osório
Da Redação

Corolla e Motos envolvidas no acidente 

Foto: Reprodução

HOMICÍDIO

Fazendeiro é assassinado em conflito
 de terras às margens do rio Guaporé
Redação c/ JDO

Osmar da Silva foi morto no local  

Foto: Reprodução

município de Porto Esperidião. 
Na ocasião, três indivíduos 
armados entraram na residência 
de um casal e os teriam agredido.
 Os suspeitos levaram uma 
caminhonete Hilux de cor branca 
e outros pertences. Diante disso, 
os policiais do Gefron que 
estavam em patrulhamento pela 
rodovia MT-265 seguiram o 
vestígio e os alcançaram. 
 Ao realizar a abordagem, 
o condutor do veículo recebeu 
voz de prisão, sendo conduzido 
até a base do Gefron para o 
registro do BO e depois à 
Delegacia de Porto Esperidião.

aparentando ser pasta base de 
cocaína.
 A caminhonete Hilux e o 
entorpecente foram apreendidos. 
O condutor do veículo recebeu 
voz de prisão e foi conduzido até 
a base do Gefron para a confecção 
do BO e, posteriormente, à 
Polícia Federal de Cáceres. 
 O veículo apreendido 
possui valor estimado de R$ 66 
mil e a droga de R$ 352 mil.
 Ainda no sábado (11), às 
8h30, o Gefron recebeu a 
informação de que havia ocorrido 
um roubo na  es t rada  da  
Boca iuva l ,  loca l izada  no  

Foto: Gefron
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outros 42 contratados. 
 Se aquilo que se arrecada é 
quase insuficiente para manter as 
obrigações, há ainda uma série de 
dívidas acumuladas pela Prefeitura.
 “ E x i s t e m  p r o c e s s o s  
precatórios, judiciais e dívidas 

(trabalhistas e ações já transitadas em 
julgado e que estamos pagando). 
 Fora isso, existe também nossa 
dívida previdenciária, que acredito ser a 
maior dívida do Estado: R$ 7,2 
milhões”, revelou o prefeito de 
Araguainha, na ocasião.

 Os dados são relativos ao ano 
de 2018 e foram divulgados no último 
mês. Em todo o País, 1.856 cidades 
aparecem na lista. Conforme o 
levantamento, esses municípios 
brasileiros gastaram em média R$ 4,5 
milhões naquele ano. Em contrapartida, 
geraram apenas R$ 3 milhões de receita 
local.
 Dentro os municípios mato-
grossenses listados pelo Índice de 
Gestão Fiscal Firjan, o que detém a 
menor população é Araguainha, com 
956 moradores. Em entrevista recente, o 
prefeito Silvio José de Moraes Filho 
afirmou que a arrecadação própria do 
município gira em torno de R$ 820 mil, 
sendo quase a totalidade consumida para 
custeio e gastos com folha.
 Esse foi, inclusive, um dos 
indicadores avaliados pela Firjan e 
apontado como o segundo principal 
problema das cidades brasileiras: a alta 
rigidez do orçamento por conta dos 
gastos com pessoal.
 O indicador mostra que 821 
prefeituras brasileiras estão fora da lei 
por comprometer em 2018 mais de 60% 
da Receita Corrente Líquida (RCL) com 
a folha de salário do funcionalismo 
público. 
 Outras 1.814 gastaram mais de 
54% da receita com esse tipo de despesa 
e já ultrapassaram o limite de alerta 
definido pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal.
 Conforme o prefeito de 
Araguainha, quase 20% da população da 
cidade (184 pessoas) são servidores 
efetivos da Prefeitura. Além disso, há 

m levantamento da Federação Udas Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (Firjan) revelou que 

16 dos 141 municípios de Mato Grosso 
aparecem entre as cidades brasileiras 
“insustentáveis”.
 Na prática, são municípios 
onde a receita gerada localmente não é 
suficiente nem para custear a estrutura 
administrativa da Prefeitura e a Câmara 

de Vereadores.
 Integram o ranking,  as  
seguintes cidades: Alto Paraguai, 
Denise, Jangada, São Pedro da Cipa, 
Nova Guarita, Nova Brasilândia, Nova 
Santa Helena, Figueirópolis D'Oeste, 
Salto do Céu, Vale do São Domingos, 
Glória D'Oeste, Indiavaí, Planalto da 
Serra, Luciara, Serra Nova Dourada e 
Araguainha.

evido ao alto índice de Dacidentes nas rodovias da 
região oeste, o deputado 

estadual Dr. Gimenez cobrou, durante a 
sessão parlamentar, investimentos do 
governo do estado. Ele reapresentou 12 
i n d i c a ç õ e s  q u e  c o b r a m ,  
prioritariamente, recuperação e 
sinalização de estradas que estão em 
péssimas condições.
 Já existe uma ação do 
Ministério Público Estadual (MPE) 
exigindo da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura (Sinfra) que faça 
melhorias na MT-175, conhecida como 
“Rodovia da Morte”, que corta vários 
municípios e vai até a BR-174, no 
entroncamento do Cacho. No final do 
ano passado, um jovem de 24 anos 
morreu no trecho entre Mirassol D'Oeste 
e São José dos Quatro Marcos. 
 “Essas obras são de extrema 
importância porque a estrada está em 
péssimas condições de trafegabilidade, 
com muitos buracos,  não tem 
acostamento, o mato está invadindo a 
pista e a sinalização é bastante precária, 
tudo isso vem resultando quase que 
semanalmente em acidentes, muitos 
deles fatais”, lamentou Dr. Gimenez.
 Entre as indicações, também 
estão pedidos de recuperação para a MT 
- 339 de Glória D'Oeste até a BR-174. 
Essa rodovia é estratégica porque 
beneficia 11 municípios, entre eles, 
Quatro Marcos, Mirassol, Araputanga, 
Indiavaí, Figueirópolis D'Oeste e Jauru. 
Além disso, facilita o acesso de 
Curvelândia, Rio Branco, Salto do Céu, 
Reserva do Cabaçal e Lambari D'Oeste, 
à região médio-norte.  Outra demanda 
urgente é para pavimentação asfáltica de 
um trecho de 5,6 km da MT-250, no 
município de Mirassol D'Oeste, que 
inclui trechos da rodovia 175 em 
Curvelândia e da MT-475 de Aparecida 
Bela. Essa melhoria, segundo o 
deputado, vai favorecer o acesso dos 
trabalhadores da usina de álcool e do 
f r i g o r í f i c o ,  i n c e n t i v a n d o  o  
desenvolvimento econômico regional. 
 “Recebemos muitas cobranças 
para a MT-339, entre Quatro Marcos e 

Glória D'Oeste, que nunca saiu do papel, 
e é um trecho perigoso. É importante 
destacar que as estradas são um meio de 
acesso da população e de entrada e saída 
de produtos, somos hoje um polo de 
produção na agricultura familiar e temos 
o maior rebanho bovino do Estado. 
Além disso, os investimentos vão dar 
mais segurança a milhares de estudantes 
que transitam entre Cáceres, Mirassol, 
Quatro Marcos e Araputanga”. 
 Para a MT-248, a demanda é 
para a construção de uma pista de 
caminhada entre o auto posto da cidade 
até a ponte sobre o Rio Brigadeiro, em 
Figueirópolis D'Oeste, que conforme o 
vereador Anísio Peres, vai beneficiar 
diretamente a população. 
 “É um projeto importante que 
visa estimular a prática de exercícios e 
ainda dar mais segurança aos 
trabalhadores do município que fazem 
uso da rodovia diariamente”. 
 Também são cobrados serviços 
de recuperação, com posterior 
sinalização da MT-170, entre o 
entroncamento com a BR-174, onde fica 
o Distrito do Caramujo/Cáceres, 
passando por Curvelândia, Lambari 
D'Oeste, Rio Branco e Salto do Céu. 
 “Esse é um trecho totalmente 
esquecido pelas gestões passadas que 
nunca recebeu manutenção e que se 
encontra uma lástima, mas que 
compreende uma região belíssima, um 
cartão-postal do turismo no berço das 
águas do oeste mato-grossense com 
incontáveis belezas naturais, como 
cachoeiras, grutas, lagoas de águas 
cristalinas, trilhas e praias de água 
doce”.  O parlamentar também 
apresentou uma nova indicação 
r e f o r ç a n d o  a  n e c e s s i d a d e  d e  
recuperação e sinalização na MT-175, 
do entroncamento do Cacho (BR-174), 
até o município do Jauru. A exigência é 
dos vereadores Elias Lopes, João 
Martins Martinez, Edson Domingos da 
Silva e Ronaldo Jardim dos Santos.
 “Trafegar em dias chuvosos e à 
noite é bastante perigoso por estar em 
péssimas condições e sem nenhuma 
sinalização”, afirmou Lopes. 

GESTÃO FISCAL

Indiavaí e mais 15 estão no ranking
de municípios insustentáveis em MT
Camila Ribeiro

Os dados são relativos ao ano de 2018 e foram divulgados no último mês. Em todo o País, 1.856 cidades aparecem na lista

Salto do Céu também integra o ranking 

PERIGO NA ESTRADA

Deputado cobra melhorias para
as rodovias da região oeste

Assessoria

A precariedade das rodovias é alvo de ação do MPE  

Foto: Rose Domingues

Foto: Arquivo
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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

 Prefeito Municipal de OCáceres, Francis Maris 
Cruz juntamente com a 

S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico,  Junior  Cesar  
Trindade e o Diretor Geral do 
Instituto Federal de Mato Grosso 
– Campus Cáceres,  Prof.  
Olegário Baldo, Salmo César 
Silva, assinaram o Projeto de 
Transferência de Tecnologia – 
Melhoramento Genético da bacia 
leiteira de Cáceres. 
 Esse trabalho acontecerá 
em parceria com o IFMT - 
campus de Cáceres, Caproni 
Embriões, Alta Genética, Nutri 
Ideal e Comercial da Roça.
 Esse projeto chegou para 
ajudar os pequenos agricultores 
da região com o sistema de 
produção e transferência de 
embriões, inseminação artificial 
ou outras técnicas avançadas de 
reprodução, e apoiar o setor 
agropecuário do município, 
como desenvolvimento de ações 
de gestão integrada, entre IFMT e 
Prefeitura Municipal, via a 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Agricultura e Desenvolvimento 
Econômico. 

 O objetivo é desenvolver 
pesquisas agropecuárias , com os 
familiares agricultores ao 
promover conhecimento e 
tecnologia nos sistemas de 
melhoramento genét ico  e  
transferência de embriões, 
c o n t r i b u i r  p a r a  o  
desenvolvimento sustentável do 
município  nas  d imensões  
econômica, ecológica e social, e 
ampliar o espaço na atuação da 
cadeia produtiva de leite, 
estimular o setor rural e 
p r o p o r c i o n a r  c u r s o s  d e  
capacitação de Formação Inicial 
e Continuada (FIC) para os 
produtores rurais do município 
cadastrados na Secretaria e 
alunos do IFMT. 
 O Prefeito Francis Maris 
enfatiza que “o programa é muito 
importante para os pequenos 
produtores, isso vai gerar mais 
emprego, mais produções e 
crescimento para o município 
também”. 
 A doação foi feita pela 
Prefeitura e para participar é só ir 
até a Secretaria de Agricultura ou 
ligar para o número (65) 3223-
2161.

 Promotoria de Justiça de AJauru ajuizou ação de 
execução  de  t í t u lo  

extrajudicial contra o Município 
de Jauru, por descumprimento de 
um Termo de Ajustamento de 
Conduta (TAC) referente ao 
depósito irregular de resíduos 
sólidos. O Ministério Público 
r e q u e r  o  p a g a m e n t o  d e  
aproximadamente R$ 5 milhões 
como multa.
 Conforme o promotor de 
Justiça Daniel Luiz dos Santos, o 
descumprimento das obrigações 
assumidas importaram na 
obrigação do Município em pagar 
a quantia de R$ 2 mil por dia de 
descumprimento. “Considerando 
o termo inicial em 01/03/2013 e o 
termo final 10/01/2020, resultou 
no valor total de multa de R$ 
5.012.000,00”, explicou.
 O município não cumpriu 
com as obrigações de: 1) no prazo 
de 10 meses, deixar de utilizar 
área onde procedia o depósito 
irregular dos resíduos sólidos 
(“lixão”), bem como, de qualquer 
outra área, pública ou privada, 
não licenciada ambientalmente; 

2) em três meses, contratar 
profissionais técnicos habilitados 
para apresentarem plano de 
recuperação ambiental da área do 
“lixão”; 3) no primeiro trimestre 
de 2013, iniciar a execução do 
projeto de recuperação ambiental 
da referida área.
 A i n d a  s e g u n d o  o  
promotor de Justiça, venceu em 2 
de agosto de 2014 o prazo para os 
m u n i c í p i o s  b r a s i l e i r o s  
implantarem a disposição final 
ambientalmente adequada dos 

rejeitos, conforme o artigo 54 da 
Lei 12.305/2010 - Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.
 “O Município de Jauru 
alega dificuldades financeiras 
para cumprir a obrigação legal, 
todavia, já por duas vezes (2018 e 
2019) fora remetido Projeto de 
Lei à Câmara de Vereadores para 
instituir a taxa de coleta de lixo, 
que supostamente cobriria essas 
despesas.   Ocorre  que o projeto 
foi rejeitado  nas duas ocasiões”, 
contou Daniel Luiz dos Santos.

PEQUENOS PRODUTORES

Os embriões foram doados pela prefeitura para ajudar pequenos produtores da região

Assessoria

Prefeito Francis assinando o projeto 

Foto: Assessoria

JAURU

MPMT requer que Município pague
R$ 5 milhões por descumprir acordo
Assessoria

Município continua usando o lixão  

Foto: Ilustrativa

Cáceres-MT, terça-feira 14 de janeiro de 2020

Carvalho, com o tempo de 36 
minutos e 5 segundos, e Sarah 
Hhiiti Sisi, em 5º, com 37 
minutos e 55 segundos.

do Quênia. 
 Também no pódio 
feminino em 4º lugar a 
brasileira Tatiele Roberta de 

m um jogo bastante Edisputado e, por alguns 
m o m e n t o s ,  

equilibrado, o Luverdense 
derrotou o time do Guaporé da 
cidade de Rolim de Moura, 

Rondônia, por 2 a 0. 
 O jogo foi no sábado à 
tarde, no estádio Passo das 
Emas.
 Durante o amistoso, o 
técnico Zé Roberto utilizou 

duas equipes, uma no primeiro 
e outra no segundo tempo. 
 A equipe que começou 
o amistoso foi formada por 
Felipe Rocha, Rhuan, Raphael, 
Kaique e Murilo. Jean, 
Samuel, Abu e Kauê, André e 
Gustavo.
 Foi o primeiro amistoso 
da equipe antes da estreia no 
campeonato mato-grossense, 
que está marcada para o dia 21 
de janeiro, contra o Dom 
Bosco, às 20h10, no Estádio 
Passo das Emas. 
 O adversário também 
u t i l i z o u  o  j o g o  c o m o  
preparação para o campeonato 
de Rondônia.
 Os gols da vitória foram 
anotados por André, no 
primeiro tempo e Ronaldo 
Borges, na etapa final.

 36ª edição da Corrida Ade Reis, a segunda 
m a i o r  d o  B r a s i l ,  

registrou a participação de  15 
mil atletas. Nesta edição 
devido as obras de mobilidade 
ouve mudança de percurso, 
com a largada da Ponte Nova, 
entre Cuiabá e Várzea Grande 
com chegada na Arena do 
Pantanal.
 O mato-grossense de 28 
anos, de Pontes e Lacerda, 
Wendel Jerônimo, terminou a 
prova em 4º lugar, sendo o 
único brasileiro nesta edição a 
dividir o pódio com os 
quenianos e tanzanês. 
 Ele concluiu a corrida 
com 30 minutos e 16 segundos, 
apenas 49 segundos de 
diferença do campeão.

 Em entrevista ao Globo 
Espor te  o  a t le ta  mato-
grossense destacou o jogo de 
equ ipe  r ea l i zado  pe los  
africanos. No quilômetro 6, 
quando perdeu contato com o 
pelotão da frente.
 “Era uma subida, eles 
fizeram jogo de equipe, usaram 
estratégia, e eu não consegui 
manter meu ritmo. Mesmo 
assim consegui me manter no 
bloco da frente”, explicou 
Wendel.
 Como era de se esperar, 
a história se repete com o 
domínio  dos  af r icanos ,  
disputando pela primeira vez a 
Corrida de Reis, o atleta 
queniano Geofry Kipchumba, 
de 19 anos, vence a prova com 
o tempo de 29 minutos e 27 

segundos, seguido do segundo 
colocado Joseph Panga, da 
Tanzânia, com o tempo 29 
minutos e 39 segundos. Em 3º 
Edwin Kipsang – Quênia e em 
5º  Stanleyu Koech, também 
do Quênia.
 No feminino a queniana 
Janet Cheruto Masai, de 27 
anos vence a prova com o 
tempo de 35 minutos e 26 
segundos, também é sua 
primeira participação na 
Corrida de Reis, ela que foi 12ª 
colocada na São Silvestre em 
São Paulo. 
 Em segundo lugar, a 
atleta da Uganda, Emily 
Chebet, de 32 anos, com tempo 
de 35 minutos e 38 segundos. 
 Seguida por, Esther 
Chesang Kakuri, de 25 anos, 

HEGEMONIA DOS AFRICANOS

Quenianos lideram a Corrida
de Reis, brasileiros ficam em 4º
Da Redação

Janet Masai chegou em 1º lugar na Corrida de Reis  

Foto: TVCA/Reprodução

PREPARAÇÃO

Luverdense vence amistoso
contra equipe de Rondônia
Só Notícias

Amistoso antes da estreia co Mato-Grossense  

Foto: Só Notícias

Como era de se esperar, a história se repete com o domínio dos africanos, disputando pela primeira vez a Corrida de Reis, o atleta queniano Geofry Kipchumba, vence a prova 
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By Rosane Michels

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
benefícios no trabalho e nas 
finanças. Boas notícias 
podem chegar, relacionadas a 

uma promoção ou aprovação de um projeto 
que o envolve diretamente. Dia ótimo para 
organizar uma nova rotina.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em seu 
signo indicando um dia de 
movimento positivo na vida 
social e oportunidade de 

romances. Você está mais aberto, receptivo e 
seu coração com a necessidade de uma 
pitada de aventura. Momento ótimo para 
começar um namoro ou engravidar.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de distanciar-se de tudo e de 

todos. O dia é ótimo para a reflexão, para a 
prática de atividades que equilibram a saúde 
integral e também para planejar um novo 
projeto.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento na vida social e 

aproximação de amigos. A comunicação 
melhora consideravelmente, deixando 
você mais simpático e receptivo. O dia é 
ó t imo para  ass inar  documentos  
importantes.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento positivo nas 
finanças. O dia é ótimo para 

organizar ganhos e gastos e para envolver-
se em um novo investimento. Um projeto 
apresentado, envolvendo o aumento de 
sua renda, pode ser aprovado.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia em 
que  você  e s t a r á  ma i s  
interiorizado e voltado para 

estratégias que envolvam ganhos conjuntos. 
Uma sociedade ou parceria financeira, pode 
fazer parte desse processo. Priorize a 
intimidade com quem ama.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
interiorização e maior 
contato com seu mundo 

emocional, que passa por um momento de 
equilíbrio. Procure manter a tranquilidade 
deste dia, ficando na intimidade e paz de 
sua casa, junto das pessoas que ama. 

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento na vida social e 
aproximação de amigos. O 

dia é ótimo para fazer novas amizades e 
contatos comerciais importantes. Você 
pode começar a liderar uma nova equipe 
de trabalho.

A Lua em Virgem recebe 
um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
U r a n o  e m  T o u r o  
indicando um dia de 

otimismo e fé renovados. Uma gostosa 
sensação de bem estar, de equilíbrio, 
pode tomar conta de seu espírito. O dia 
é ótimo também para marcar ou realizar 
uma viagem internacional.

A Lua em Virgem recebe um 
ótimo aspecto de Júpiter em 
Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
movimento agradável na 
vida social, de convites a 

eventos e boas conversas com os amigos. 
Um bom contato comercial pode ser feito 
e resultar rapidamente em um novo 
contrato de trabalho. 

A Lua em seu signo recebe 
um ótimo aspecto de Júpiter 
em Capricórnio e Urano em 
Touro indicando um dia de 
otimismo, positividade e de 
abertura do coração. O 

momento pode estar relacionado com o 
início de um romance, ou a notícia de uma 
gravidez desejada. Dia ótimo para estar 
junto dos filhos. 

A Lua em Virgem recebe 
um ótimo aspecto de 
Júpiter em Capricórnio e 
Urano em Touro indicando 
um dia de boas notícias 

relacionadas ao trabalho. O momento 
pode envolver um convite para liderar 
um novo projeto ou um novo contrato de 
trabalho. O dia é ótimo também para 
fazer um novo investimento.

HORÓSCOPO********** **********

No rol dos aniversariantes a querida 
Daici Forgiarini Bastos que celebrou ao 
lado dos familiares e amigos mais uma 
primavera. Eu 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 infinitos. Na foto com a filha 
Byanca.

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

Uma ótima semana aos nossos leitores assíduos Rafael 
Mendonça Vilela e Zilda, que há mais de 25 anos prestigiam 
nosso trabalho. Agradecemos pela preferência.

Como é bom compartilhar momentos 
especiais com uma pessoas especiais e 
quem merece nosso abraço pela 
passagem de mais um ano é a linda 
Juliana Arruda a quem desejamos muita 
paz, alegria, sorte e sucesso para você 
sempre! Feliz aniversário!

SOCIAL

Embelezando nossa High Society os gatinhos Ítalo, Otávio e 
Davi, que estão curtindo férias em Cáceres.  Grande beijo e 
aproveitem ao máximo esses dias para matar saudades.  


