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EXUMAÇÃO DO JUNCO
Audiência Pública dia 28 de junho no Centro Comunitário anexo à igreja do bairro, fará o chamamento de familiares e responsáveis para translado dos ossos

Prédio do Sest-Senat ocupará
área de cemitério desativado
Foto: JCC/Arquivo

Construído há mais de um século o Cemitério São Miguel Arcanjo,
do bairro do Junco, desativado há alguns anos, terá por força de um decreto
municipal, a exumação dos restos mortais ali inumados. Parte da área,
6.000,19 m² será doada ao SEST SENAT para uma Unidade Operacional
padrão de prestação de serviços a usuários do setor de transportes de obras
de interesse social. Página 03

MOCÓ DO GAÚCHO

Polícia apreende muamba
intrujada em boca de fumo
Foto: PJC/MT

Necrópole do final do século XIX está desativada há alguns anos

CADEIA PÚBLICA

Justiça determina reforço de
agentes em Mirassol D'Oeste
Foto: Arquivo

A Juíza Edna Ederli
Coutinho determinou o
remanejamento de 10 agentes
penitenciários para trabalharem
na Cadeia Pública de Mirassol
D'Oeste na região de Cáceres. O
presídio com capacidade para 48
presos, a unidade abriga
atualmente 132 detentos e dispõe
de apenas 23 agentes
penitenciários. Caso o Estado
descumpra a ordem, será aplicada
multa diária no valor de R$ 5 mil.

Objetos roubados são trocados nas bocas por trouxinhas de droga

Uma ação conjunta realizada pelas Policias Civil e Polícia Militar
de Cáceres, (6° Comando Regional) estourou o mocó conhecido como
Boca do Gaúcho, onde foram encontradas 79 porções de substancia
análoga a pasta base de cocaína, prontas para o tráfico e apreendidos
objetos receptados. Em outra boca, também houve apreensão de muamba e
foi presa E.V.S, dona da boca. Página 03

PRESTAÇÃO CONTINUADA

Beneficiários devem ficar
alerta a prazo de cadastro
Página 03
ROTA/EUROPA

Mula escorrega na BR 070
com mais de 65 kg de coca

Página 04
Reforço em medida liminar atende reivindicação do MPE

PILOTO ABATIDO

Operação intercepta avião
com 420 quilos de cocaína

Página 05
S.O.S SEPOTUBA

Rotarianos coletam mais de
uma tonelada de lixo do rio

Foto: Gefron/MT

Operação conjunta do Gefron PF e
PM de Mato Grosso na manhã de ontem,
20, resultou na apreensão de 420 kg de
cloridrato de cocaína, em uma aeronave
procedente da Bolívia, ao descer numa
região de fazendas próximo a município de
Denise, ocasião em que o piloto da
aeronave morreu baleado ao reagir e tentar
fugir do flagrante. Os demais traficantes se
evadiram numa mata.
Página 04
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Acessando o Canal 240
Hoje é dia de São Luis, ...Calma
gente, não é São Luis de Cáceres ainda não,
o do nosso padroeiro é dia 25 de agosto,
nesta quinta feira, o calendário católico
registra o Dia de São Luís Gonzaga, que
aliás gerou uma polemica aqui na
Princesinha do Rio Paraguai há alguns anos
atrás. Só prá relembrar foi em 2011 quando
inauguraram a imagem (estátua) original de
São Luiz de França, nosso padroeiro,
substituindo a anterior, de São Luiz
Gonzaga que lá fora colocada no inicio da
década de 80 do século passado.
Foi uma festança tão boa que até
esqueceram o lapso, ainda lembramos do
Bispo no centenário da diocese benzendo a
estátua de 2,30 metros de altura, por um
metro de largura e 400 quilos, produzida em
concreto e ferro pelo artista plástico Ailton
Trindade.
Só lembrando que hoje também
começa o inverno e não se surpreendam com
o friozinho que rodeia Cáceres pelas manhãs
e na boca da noite, como o calendário ainda
registra o Dia do Aperto de Mão, com as
devidas cautelas anti-bactérias,
cumprimente seu amigo do lado. Aos
intelectuais, hoje é o dia deles também,
assim como o mundial do skate, aquele
primitivo do patinete, ainda existente em
cidades pequenas e medias e prá gente, o
calendário reservou o Dia da Mídia e do
Profissional de Mídia, se liga, Gaucho.
Aproveitando a deixa do Dia da
Mídia, antes que o Gregory gaucho te
procure com uma ótima proposta de
inserção publicitária no Correio Cacerense,
já vamos adiantando, neste ano de 240 anos
de Cáceres, nosso pacote é mamão com
açúcar, plano digoreste, de xô - mano
mesmo. Tanto no que tange a anúncios,
como em assinaturas, a gente faz qualquer
negócio, como dizia o Salim da Praça é

O GLOBAL VLT
O VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) de
Cuiabá voltou a ser destaque nacional na
última terça-feira em uma reportagem da
Rede Globo, exibia no telejornal "Bom Dia
Brasil", mostrando que a obra estimada em
R$ 1,5 bilhão em Cuiabá, está se
transformando num imenso jardim. O link
ao vivo mostrou que serão gastos R$ 180 mil
na colocação de plantas nas avenidas da
Prainha e Fernando Correa e que o jardim
ficará pronto em três meses, mas o VLT
segue sem nenhuma previsão de ser
concluído.
FLORES DO VLT
Enquanto isso, em algum lugar do presente,
o governador tucano Pedro Taques disse,
também, na terça-feira (19), que o edital do
Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) deverá ser
lançado ainda neste semestre e criticou a
burocracia enfrentada, afirmando que é
muito mais difícil reconstruir do que
construir. Com as convenções no próximo
mês e as campanhas abrindo alas em agosto,
vale tudo, até colher um trevo de 4 folhas no
canteiro do VLT e plantar na ZPE.
FIANÇA CORRETA
O produtor rural Luiz Carlos Bravin que
atropelou e matou a jovem Larissa Marcório
em Primavera do Leste, foi solto após pagar
a fiança de R$ 100 mil, arbitrada pelo juiz
Alexandre Delicato Pampado, da Vara
Criminal daquela Comarca. Quando a gente
lê uma decisão destas, dá vontade de soltar
rojões, e registra para aplaudir o magistrado
arbitrador da fiança, pois só assim, se pode
tentar disciplinar os marginais do volante.
BARBÁRIE GRINGA
“Estou com muita saudade", diz a menina ao
telefone, entre soluços, para o desespero da
mãe, que não agüenta e chora também. O
diálogo é o retrato da política anti-imigração
do governo de Donald Trump, que tem
sofrido duras críticas, inclusive da ONU,
por ente outras medidas, permitir a
separação das crianças e dos pais detidos por
entrar no país ilegalmente. Entre 5 de maio e
9 de junho, 2.342 crianças e adolescentes
foram separados das famílias que estavam
ilegalmente nos Estados Unidos. Uma
atitude que deveria merecer repúdio
universal, mas se sustenta com aval dos
lacaios.
CONCILIADORES
A Comarca de Mirassol D'Oeste divulgou a
relação dos candidatos que tiveram as
inscrições deferidas para o processo seletivo
para credenciamento de conciliadores. O
edital n. 004/2018, assinado pela juíza
Coordenadora do Centro Judiciário de
Solução de Conflitos e Cidadania da
Comarca, Edna Ederli Coutinho, traz uma
relação com o nome de 32 candidatos.
SALVE O SAVI (?)
A ministra Maria Thereza de Assis Moura,
da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça,
concluiu pela incapacidade da Assembléia
Legislativa de impetrar o recurso para soltar
o deputado Mauro Savi, preso desde 9 de
maio em Cuiabá, pelo fato de não ter
“personalidade jurídica e nem judiciária”.
Ela julgou o habeas corpus impetrado pela
procuradoria da Assembléia. Conforme ela,
qualquer pessoa manejar impetração em
favor de alguém e essa qualidade não se vê
no caso concreto. Aliás, é a própria
impetrante que afirma não ter qualquer
personalidade jurídica, diz trecho da decisão
disponibilizada. Neste compasso de espera,
o Savi vai passar a Copa todinha atrás das
grades.

Nossa, questão de parcerias com a distinta
classe empresarial que faz parte da
efeméride especial da nossa Cáceres
aniversariante.
Nosso departamento de arte criou e
produziu paralelamente ao oficial, o brasão
dos 240 anos, no 37º FIPe, este editor doou
para a cidade a marchinha do festival e nas
bodas 240, logo estará na mídia a marchinha
Rota do Paraíso, também, um presente do
editor para Cáceres. Lembramos que além
do Juba, apoiador cultural nas duas musicas,
quem firmar uma parceria com o Correio
Cacerense, estará no clipe Rota do Paraíso,
com simbólica colaboração.
Neste Canal 240 de parcerias, a
gente conta com a interação do comercio e
indústria, setor de serviços, enfim, da
sociedade que sempre teve um carinho

especial com a gente durante mais de meio
século de circulação, prá juntos, dividirmos
o bolo da grande festa, na mídia.
Com aquele fôlego de sete gatos, a
gente tem motivos de sobra para
comemorar, junho, o FIPe e de quebra, parte
da Copa da Rússia (entramos em campo com
tabela e tudo); julho, a torcida para que o
seleção do Brasil desencante; agosto, dia do
padroeiro São Luis de Cáceres; setembro,
semana da pátria; outubro, a edição especial
dos 240 anos; novembro, uma folguinha pra
curar a ressaca e dezembro, o Natal, com a
retrospectiva do ano. E então, vamos nessa?
Estamos no QAP, pra reforçar a
parceria, sempre na Rota do Paraíso, pois
como diz Lorde Dannyelvis, viver é preciso,
o sonho real e quem não anuncia, se
esconde, Apareçam!

As eleições e o futuro da Previdência
No próximo mês de outubro teremos
eleições, que definirão o cenário político do país
nos próximos anos. Serão eleitos pela população
brasileira novos deputados estaduais e federais,
senadores, governadores e o presidente da
República. E o tema Previdência, certamente será
um dos pontos do debate entre os candidatos.
Importante, então, ficar atento às propostas e
projetos que serão apresentados para o futuro do
sistema previdenciário no país.
É relevante citar que uma das principais
derrotas do atual presidente Temer e de sua equipe
econômica, além da paralisação dos
caminhoneiros, foi a não aprovação da reforma da
Previdência. A bandeira principal da reforma, era
uma economia nos cofres públicos e fixação de
uma idade mínima para dar entrada na
aposentadoria – 65 anos para homens e 62 anos
para mulheres. Provavelmente, a reforma voltará
para a pauta do Congresso Nacional em 2019.
Apesar da reforma não ter decolado
mais por questões políticas do que sociais, é de se
ressaltar que a sociedade conseguiu enxergar que
o endurecimento das regras para a aposentadoria
estava sendo calçada em uma propaganda
enganosa, de combate de privilégios. O Governo
Federal mentiu ao afirmar, em propaganda sobre
a reforma da Previdência veiculada nos meios de
comunicação, que as mudanças propostas não
prejudicaria os trabalhadores. Isso porque o
primeiro efeito da reforma era extinguir o direito
à aposentadoria por tempo de serviço, além de
que os homens teriam de trabalhar cinco anos a
mais e as mulheres, sete anos.

Vale ressaltar que além de não acabar
com os privilégios, o governo federal também
defendeu três mentiras: que a aposentadoria rural
não iria mudar, que a aposentadoria especial não
teria nenhuma alteração e que a idade mínima
seria de no máximo 65 anos para homens e 62
anos para mulheres. Bem, a aposentadoria rural,
pelo texto da reforma passaria a ter contribuição,
ou seja, diferentemente de hoje que não é
necessário. Nas propagandas também ouvimos
que a aposentadoria especial não iria se alterar,
mas teriam mudanças profundas, haja vista que o
servidor teria de demonstrar o dano à saúde (não
bastaria a mera exposição).
E a idade mínima poderia sim aumentar,
desde que a expectativa de vida aumentasse.
Além disso, o governo federal não apresentou
também nenhuma proposta concreta para cobrar
os maiores devedores da Previdência no Brasil: as
grandes empresas.
Elas têm, segundo levantamento da CPI
da Previdência Social do Senado Federal, dívidas
de mais R$ 1 trilhão, com valores atualizados pela
taxa Selic. E são esses mesmos grandes
empresários devedores que clamam e defendem
as mudanças nas regras de aposentadoria no País.
Ou seja, o privilégio das grandes empresas
também não está sendo combatido nem existe
uma proposta real, para que essas dívidas sejam
pagas num futuro breve.
Necessário esclarecer que quaisquer
reformas nas regras previdenciárias, devem ser
realizadas de forma planejada e após um amplo
debate social, econômico e político,
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principalmente numa época de crise institucional
no país. Não pode ser realizada a fórceps, sem
nenhuma base de dados concreta e verdadeira. A
reforma previdenciária deve levar em conta,
estudos de natureza econômica e social sérios e
que busquem avaliar os impactos no longo prazo.
A elevação da idade mínima para a
aposentadoria é uma medida talvez necessária do
ponto de vista atuarial, levando-se em
consideração que o brasileiro está vivendo mais.
Entretanto, é uma medida complicada
socialmente, pois a maior parte da população
economicamente ativa não consegue permanecer
no mercado de trabalho até os 65 anos.
Isso porque tem dificuldade de manter
um emprego formal, manter as contribuições ao
INSS e o nível salarial. Além disso, temos uma
desigualdade social que numa mesma cidade,
como São Paulo, a expectativa de vida é de cerca
de 55 anos na periferia e nos bairros de classe
média alta essa expectativa pode chegar a 80
anos. Portanto, precisamos analisar e questionar
os candidatos para saber quais são suas ideias e
propostas para a Previdência Social no país.
E o momento de pesquisar quem
apoiava a proposta de reforma pretendida pela
equipe de Temer e quem, era contrário. O
resultado das urnas poderá influenciar
diretamente no seu planejamento de
aposentadoria e também, na mudança de seus
direitos previdenciários.
***___Murilo Aith é advogado de Direito
Previdenciário e sócio do escritório Aith, Badari e
Luchin Advogados

Rosane Michels - Editora
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CEMITÉRIO DO JUNCO

Restos mortais serão exumados e família terá a opção de levá-los para algum cemitério da cidade ou para uma capela de ossos e velas, segundo a publicação

Restos mortais serão retirados
para construção de um prédio
Da Redação

Foto: JCC/Arquivo

P

ublicado no Diário Oficial
dos Municípios que
circulou na última
segunda-feira (18) edital decreta a
desafetação do local onde existe
atualmente o desativado
Cemitério São Miguel Arcanjo,
em Cáceres, mais conhecido
como Cemitério do Junco, após
mais de 100 anos de existência,
tendo em vista a utilização do
local para edificação de obras de
interesse social.
Justificado por resolução
da Conama e parecer técnico da
SEMA tornou-se pública a
audiência, de encerramento das
atividades do Cemitério Miguel
Arcanjo, a ser realizada no dia 28
de junho de 2018, às 19h30, no
Centro Comunitário da
Comunidade Nossa Senhora do
Carmo, anexo à igreja do bairro do
Junco com endereço na Avenida
Nossa Senhora do Carmo, nº
1.041.
Nesta audiência, além da
pauta do encerramento do
cemitério, será realizado o
chamamento de familiares e
responsáveis para acompanharem
a exumação dos despojos mortais

para prestação de serviços a
usuários do setor de transportes.
Ainda conforme o edital, a
área remanescente do imóvel será
ocupada pela edificação de uma
creche, já contando o
empreendimento com recurso
alocado e expedido a ordem de
serviço para o início de execução
do educandário e caso os

BOCA DO GAÚCHO

Policiais estouram mocós do
tráfico de varejo em Cáceres
PJC/MT c/ Redação

Necrópole do Junco há alguns anos encontra-se desativada

sepultados a serem transferidos
para local de livre indicação,
desde que em um dos cemitérios
desta cidade; ou, transladados
para ossuário geral em Capela de
Ossos e Velas de maneira
identificada ou geral, devendo os
proprietários de Título de
Privilégios Perpétuo e os que
tenham parentes sepultados
procurarem a Prefeitura
Municipal no setor competente da

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística para requerer
o que for de direito.
A desafetação do imóvel
de uso especial onde encontra-se
instalado o Cemitério São Miguel
Arcanjo tem área total de
11 . 7 1 4 , 5 0 m ² , c o n f o r m e
Matrícula nº 8083 e parte dela,
6.000,19 m² será doada ao SEST
SENAT para edificação de uma
Unidade Operacional padrão DN

BOLSA FAMÍLIA

Assistência social de Cáceres
alerta sobre prazo de cadastro
Assessoria c/ Redação

A

Prefeitura Municipal de
Cáceres através da
Secretaria de Assistência
Social e Central de Cadastro
Único e Programa Bolsa Família
comunica aos que recebem o
Benefício de Prestação
Continuada - BPC, antigo LOAS,
para que se atentem ao prazo para
se inscrever no CadÚnico.
A obrigatoriedade está
prevista no Decreto nº 8.805 de 7
de julho de 2016 e quem deixar de
realizar o cadastramento poderá
ter o benefício cancelado. O BPC
é um benefício de amparo ao
Idoso e a Pessoa com Deficiência

familiares ou responsáveis não se
manifestem, os sepulcros serão
abertos e os restos mortais serão
guardados na forma que ficar
deliberado.
O cemitério já não fazia
sepultamentos há vários anos e,
em agosto do ano passado, o
município passou o terreno do
local para a iniciativa privada.

que é pago pelo Governo Federal
mensalmente, mas não recebe 13º
salário.
Para a realização do
Cadastro Único ou a atualização
do mesmo, um dos componentes
familiar deve comparecer ao
CECAD e apresentar documentos
do Beneficiário e de todos os que
moram com o mesmo.
Os documentos a serem
apresentados devem ser os
originais, sendo: CPF (obrigatório
para todos os membros da
família), Certidão de Nascimento
ou Certidão de Casamento,
Registro Geral - RG, Título de
Foto: JCC

Eleitor, Carteira de Trabalho e
comprovante de residência.
O Central de Cadastro
Único - CECAD localiza-se na
Rua Comandante Balduíno, 685,
no centro da cidade, antigo prédio
do SEBRAE e os horários de
atendimentos de segunda-feira a
sexta-feira, das 7hh30 às 11h30 e
das 13h:30 às 17h30.
A recomendação é para
que não deixe para o último
momento o cadastro do BPC.
Idosos e Pessoas com Deficiência
que possuem o BPC mantenha o
recebimento de seu benefício,
faça seu cadastro.
P a r a m a i o r e s
informações, o contato é pelo fone
65 98464-0045.

U

ma ação conjunta
realizada na última terçafeira (19) pela Policia
Judiciária Civil e Polícia Militar
(6° Comando Regional)
intensificou o combate ao tráfico
de drogas na região de Cáceres,
onde o tráfico varejo funciona
geralmente na periferia, aliciando
menores usuários a entrar no
mercado criminoso.
Foram realizadas
diligências para cumprimento de
três mandados de busca e
apreensão em locais verificados
anteriormente como pontos de
venda de drogas e também de
comércio de produtos de origem
ilícitas, haja vista que nas bocas
são intrujados objetos furtados e
roubados em troca de droga.
No primeiro ponto,
conhecido como "Boca do
Gaúcho", foram encontradas 79

porções de substancia análoga a
pasta base de cocaína, embaladas
e prontas para comercialização e o
menor de iniciais J.N.O, 17, foi
apreendido no local.
Também foi realizada
apreensão de materiais suspeitos
de receptação que seriam trocados
por droga na residência, bem
como dinheiro em moeda
corrente.
Em continuidade das
buscas, em outra residência foram
localizados diversos materiais
sem origem comprovada.
Em verificação posterior
foi constatado serem produtos de
furtos ocorridos em Cáceres e a
suspeita de iniciais E.V.S, foi
presa em flagrante por receptação
ao afirmar que os produtos eram
de sua propriedade, mas sem
comprovar os meios legais de
aquisição.
Foto: PJC/MT

Muamba do escambo com drogas foi apreendida na boca de fumo

O CAD - Único de Cáceres atende no prédio do antigo SEBRAE
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LIMINAR JUDICIAL

Centro de detenção de Mirassol D'Oeste, atualmente tem 132 reclusos e apenas 23 agentes penitenciários lotados na unidade, percentual de um agente para 44 presos

Segurança do cadeião ganha
reforço em Mirassol D'Oeste
TJ/MT c/ Redação

Foto: Arquivo

A

Juíza Edna Ederli
Coutinho determinou o
remanejamento de 10
agentes penitenciários para
trabalharem na Cadeia Pública de
Mirassol D'Oeste na região de
Cáceres. Com capacidade para 48
presos, a unidade abriga 132
detentos e apenas 23 agentes
penitenciários.
Apesar da decisão ter sido
divulgada na última sexta-feira
(15) e até anteontem, a Secretaria
de Justiça e Direitos Humanos
(Sejudh-MT) informar que ainda
não havia sido notificada da
decisão, de acordo com o
Ministério Público Estadual, a
Justiça acabou um pedido de
liminar.
Com este atendimento,
foi realmente determinada a
lotação de 10 agentes
penitenciários e a aquisição de
uma viatura para a cadeia, no
prazo de 45 dias. Em caso de
descumprimento deverá ser
aplicada multa diária no valor de
R$ 5 mil.
O Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária

FARDOS DE COCA

Avião interceptado na região
transportava 420 kg de droga
Gefron c/ Redação

O

Cadeia pública deve receber 10 novos agentes penitenciários

preconiza que cada agente
penitenciário deve ser
responsável por cinco presos, no
caso de Mirassol, atualmente a
proporção é de um agente
penitenciário para 44 presos.
Atualmente existem 132 reclusos
na unidade daquela cidade e
apenas 23 agentes penitenciários
lotados, sendo que dois deles
estão na parte administrativa e o
restante dividido em escalas,

chegando a equipes com apenas
três agentes.
Na ação, o promotor de
Justiça Saulo Pires de Andrade
Martins menciona a necessidade
de aquisição de mais uma viatura
para a cadeia, tendo em vista que
o veículo existente é insuficiente.
Com o remanejamento,
será possível que os plantões
sejam realizados com um número
mínimo de cinco servidores.

VALE DO JAURU

Araputanga sedia 1º encontro
regional de educação infantil

peração conjunta do Gefron
Policia Federal e PM de
Mato Grosso na manhã de
ontem, 20, resultou na apreensão de
420 kg de cloridrato de cocaína, em
uma aeronave procedente da
Bolívia, ao descer numa região de
fazendas próximo a município de
Denise, ocasião em que o piloto da
aeronave (nome não fornecido à
imprensa) morreu baleado ao reagir
e tentar fugir do flagrante. Na
operação atuaram além do Grupo
Especial de Fronteira (Gefron), a
Polícia Federal e a Força Tática do
Comando Regional VII da Polícia
Militar.
C o n f o r me o s p o liciais
houve uma troca de tiros, quando da
tentativa de abordagem do piloto,
que baleado, foi socorrido ao
hospital, mas não resistiu. Os demais
suspeitos conseguiram fugir pela
mata, e os policiais continuam as
buscas na região.
A equipe do Centro
Integrado de Operações Aéreas
(Ciopaer) foi acionada para conduzir
a aeronave e os materiais

apreendidos (droga e duas armas)
para a Delegacia da PF de Cáceres
onde aconteceu o auto de apreensão.
Segundo relatórios da PF e
Gefron a aeronave já estava sendo
monitorada desde quando saiu do
espaço aéreo brasileiro para buscar o
entorpecente na Bolívia e assim que
retornou ao espaço aéreo brasileiro,
foi interceptada. O piloto não tinha
plano de vôo e com isso, foi montada
a estrutura da Segurança Pública do
Estado, juntamente com a Polícia
Federal, para fazer a abordagem
onde o avião iria fazer o pouso.
Segundo informações
preliminares resultantes da
operação, o destino da droga seria o
Porto de Santos (SP) e,
posteriormente, a Europa. O
comandante do Ciopaer, tenentecoronel Juliano Chirolli, informou
que a aeronave é oriunda o interior
de Minas Gerais.
“É um avião bimotor Sêneca
2 e, assim que a PF identificou a
irregularidade no espaço aéreo,
definimos a operação para abordar a
aeronave,” esclareceu.
Foto: Gefron/MT

Assessoria

O

município de
Araputanga sediou na
última segunda-feira
(18), o 1º Encontro Regional de
Educação Infantil Vale do Jauru,
organizado pela prefeitura local
através da Secretaria Municipal
de Educação e Lazer ocorreu no
auditório da Faculdade Católica
Rainha da Paz (FCARP).
Mais de 470 profissionais
da região participaram do
encontro, através do Movimento
Interfóruns de Educação Infantil
do Brasil - MIEIB, na
constituição de uma atuação

conjunta em torno do
fortalecimento da educação
infantil enquanto campo de
conhecimentos, de atuação
profissional e de política
educacional pública.
Conforme a palestrante
do evento Jaqueline Basuch, no
caso específico, foram discutidas
as políticas de educação infantil
dos municípios que compõem a
região Vale do Jauru, a fim de
fortalecer as noções pedagógicas
do dia-a-dia das professoras,
gestores e conselho de educação.
Para a palestrante, a
Foto: Assessoria

Encontro discutiu políticas de educação infantil na região

realização do encontro foi um dia
histórico, uma vez que foi
instalado o Fórum Regional de
Educação Infantil do Vale do
Jauru, que tem o objetivo de lutar
pela qualidade e o atendimento de
direito de educação de qualidade
para todas as crianças de 0 a 6
anos de idade.
A secretária de Educação
e Lazer de Araputanga,
Lindinalva de Souza Andrade
classificou o evento como de
fundamental importância para a
melhoria da educação infantil.
"Discutimos sobre os desafios, as
melhorias que temos e o que
podemos fazer para melhorar a
qualidade de educação infantil",
disse ao agradecer o apoio do
prefeito Joel Marins para a
realização do evento.
Para a coordenadora
pedagógica do município de
Figueirópolis D'Oeste, Celita
Fernandes, o evento foi muito
importante em definir propostas
que poderão proporcionar
melhorias na educação. "Nós
sabemos que a educação infantil é
a base, é o começo de tudo, então
foi de grande valia esse
encontro", afirmou ao
parabenizar a equipe de
Araputanga, organizadora do
evento.
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Aeronave estava sendo monitorada desde que saiu da Bolívia
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TANGARÁ DA SERRA

O projeto é um dos carros chefe do Rotary Clube Tangará da Serra Centro e segundo o Presidente Meira, a participação dos ribeirinhos muito foi positiva

Mutirão do Rotary Club coleta mais
de uma tonelada de lixo do Sepotuba
R.P c/ Redação

Foto: Divulgação

Voluntários limparam leito do rio até a Estância Amazonas

E

mbora esta já tenha sido a
14ª edição do projeto
Preserve o Sepotuba, o
volume de lixo recolhido no último
final de semana pelos integrantes do
Rotary Club de Tangará da Serra no
Rio Sepótuba, naquele município,

foi novamente impressionante. Bem
menos que as quatro toneladas
recolhidas na primeira edição, mas
em volume maior que em 2017,
quando foram apenas 400 kg.
Desta vez, 1.500 quilos de
lixo e entulhos foram recolhidos no

evento que iniciou no sábado (16)
com programação para os rotarianos
que receberam visita de quatro
companheiros de clube da cidade de
Barra do Bugres, bem como outros
convidados, representando a
Câmara de Vereadores, Secretários
Municipais, Bombeiros, Polícia
Ambiental, Sema e empresários
locais.
Marcos Vinícius de Meira,
presidente do Rotary Clube Tangará
da Serra Centro disse que o evento
foi um sucesso. “É muito prazeroso
para nós ver a contribuição da
população para com este projeto. As
pessoas estão realmente vendo a
importância de se preservar o Rio
Sepotuba e este é nosso maior
tesouro. Que possamos realmente
cuidar, preservar e estar sempre
presente”. Os participantes do
evento seguiram em carreata da Vila
Araputanga até a Estância Modelo e
de lá, os 150 voluntários fizeram o
trecho pelo rio até a Estância
Amazonas em 22 barcos.
A participação dos

ribeirinhos também foi positiva,
segundo o presidente do Rotary.
“Todos os que estavam às margens
dos rios nos pesqueiros
colaboraram. Chegávamos com uma
sacolinha de lixo, um banner do
projeto e identificação e
conversávamos com todos para que
levem o lixo embora. Orientamos
para que aproveitem do ambiente
que Deus dá, mas que levem o lixo. É
interessante isso porque se traz cheio
que é bem mais pesado, porque não
pode levar vazio que é um volume e
peso muito menor”.
O projeto é um dos carros
chefe do Rotary Clube Tangará da

Serra Centro. O presidente disse que
a primeira edição foi bastante tímida,
mas novas modalidades foram
implantadas ao longo dos anos,
como o plantio eólico [soltura de
balões com sementes de plantas
nativas] que neste ano foi realizado
antecipadamente.
Marcos Vinícius ressalta
que toda iniciativa em prol do meio
ambiente tem o apoio do clube.
“Nosso clube tem grande vontade de
preservar o meio ambiente. Todo
projeto desta natureza nós apoiamos
e este projeto no Rio Sepotuba é
nossa menina dos olhos”.

FLAGRA NA BR 070

Operação de rotina laça mula
com mais de 6 arrobas de coca

PRF c/ Redação

U

ma equipe da Polícia
Rodoviária Federal, durante
fiscalização de rotina no
início da tarde desta terça (19),
apreendeu 65,9 Kg de substâncias
análogas à pasta base e à cloridrato
de cocaína. A abordagem foi
realizada no km 287 da BR-070, em
Primavera do Leste. A apreensão do
carregamento de drogas ocorreu por
volta das 14h50 da última terça-feira
dia 19, por uma equipe da Polícia
Rodoviária Federal, da Unidade
Operacional 501, que atua na BR
070 em Primavera do Leste- MT.
Os policiais realizaram a
abordagem de um veículo GM
Brasinca Andaluz de placa LVF3189, de Balsas, no Estado do
Maranhão, durante a ação de rotina
realizada em frente ao Posto da PRF
no km 287. Um homem de 37 anos
era quem dirigia o veículo Brasinca,
com placas de Balsas/MA, no
momento da ação policial.
Além dele, uma mulher, de
41 anos, e uma criança, de 6 anos,
seguiam viagem no automóvel. A
ordem de parada foi obedecida, mas
quando entrevistados pelos policias,
o casal mostrou insegurança,

levantando a suspeita de que eles
pudessem estar transportando
ilícitos.
Os PRFs fiscalizavam cada
compartimento do veículo quando
foram encontrando os
entorpecentes. No total, estavam
escondidos 64 tabletes de
substâncias análogas à pasta base e à
cloridrato de cocaína. O suspeito
disse ter trocado um veículo pela
droga em Cuiabá. Já a passageira
confessou ter passagem pela polícia
pelo crime de tráfico. Foi constatado
durante checagem junto ao sistema
que a passageira CFP de 41 anos, já
havia sido presa a anteriormente
pelo mesmo crime de tráfico de
drogas, não sendo, portanto a
primeira vez que era flagrada neste
tipo de situação.
Diante dos fatos foi
caracterizado a ocorrência de tráfico
de drogas conforme enquadramento
pela Lei 11.343/06, art. 33).
A criança que acompanhava
o casal foi encaminhada ao Conselho
Tutelar, enquanto a dupla foi
apresentada, juntamente com o
material apreendido, à Polícia Civil
de Primavera do Leste/MT.
Foto: PRF/MT

Suspeito disse ter trocado um veículo pela droga em Cuiabá

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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EMENDAS PARLAMENTARES

Gestores buscam a viabilização de emendas parlamentares antes do período proibitivo de celebração de convênios de acordo com a legislação eleitoral

Governador se reúne com prefeitos
e ouve demandas dos municípios
Gcom-MT

Foto: Haillyn Heiviny

Prefeitos pontuaram as prioridades de suas administrações

O

governador Pedro
Taques se reuniu no fim
da tarde desta terça-feira
(19.06) com prefeitos de diversos
municípios do Estado para ouvir
demandas. Os gestores buscam a
viabilização de R$ 17 milhões em
emendas parlamentares antes do
dia 7 de julho, quando tem início a
proibição de celebração de
convênios entre o Executivo
estadual e prefeituras, de acordo

com a legislação eleitoral.
Taques pediu que os
prefeitos pontuassem as
prioridades de suas
administrações, uma vez que os
recursos serão disponibilizados
conforme o fluxo de caixa do
Estado. As principais demandas
são referentes a convênios
firmados com as Secretarias de
Saúde, Cultura, Educação,
Infraestrutura e Cidades.

“Sabemos que as
emendas representam muito para
os municípios e vamos buscar
quitar ao máximo possível,
conforme uma programação
financeira estabelecida pela
equipe econômica. Devido ao
período de vedação eleitoral,
precisamos que os gestores
elenquem as prioridades de cada
município e marcamos essa
reunião para que eles nos
trouxessem essa relação”,
explicou o governador.
O prefeito de Barra do
Bugres, Raimundo Nonato, pediu
que fossem asseguradas emendas
com recursos para obras de
asfaltamento, iluminação do
estádio municipal e de
abastecimento de água.
“Sabemos do momento de
dificuldade financeira que o
Estado passa, mas até pequenos
repasses nos ajudam a viabilizar
obras importantes para nossos
municípios”, Nonato.
O prefeito de Juaru, Pedro
Pereira, buscou a viabilização de
R$ 680 mil em emendas,
principalmente, para o

pagamento de eventos culturais
realizados no município.
“Também estamos buscando
firmar convênio no valor de R$
1,4 milhão para obras de
recapeamentos em ruas da nossa
cidade”, contou.
O secretário de Governo,
Domingos Sávio, informou que
somente em 2018 já foram pagos
R$ 22 milhões em emendas
parlamentares e o objetivo é de
que os repasses alcancem o valor
de R$ 50 milhões até o fim do
ano.
“O valor pago este ano já é
superior a todo o montante de
2017, quando foram destinados
R$ 17 milhões em emendas.
Tivemos que refazer a
programação financeira dos
pagamentos de emendas, pois
com a greve dos caminhoneiros o
impacto na arrecadação foi de R$
80 milhões e precisamos priorizar
o pagamentos dos salários dos
servidores”, pontuou Domingos
Sávio.
Ele também explicou que
emendas que contêm restos a
pagar ou que já estão sendo

executadas não terão os
pagamentos interrompidos,
mesmo com o período de vedação
eleitoral, garantindo que os
recursos serão disponibilizados
conforme o fluxo de caixa.
Estavam no encontro, os
gestores dos municípios de
Colniza, Celso Leite Garcia,
Reserva do Cabaçal, Tarcisio
Ferrari, Arenápolis, José Mauro
Figueiredo, Nortelândia,
Jossimar José Fernandes, Porto
Esperidião, Martins Dias de
Oliveira, Indiavaí, Valteir
Quirino, Figueirópolis D'Oeste,
Eduardo Vilela, Salto do Céu,
Merson Prata, Nova Lacerda,
Uilson José da Silva, Glória
D'Oeste, Paulo Remédio, Rio
Branco, Antonio Xavier de
Araujo, o Totonho, e Lambari
D'Oeste, Edvaldo Alves dos
Santos.
Participaram da reunião
os deputados estaduais Leonardo
Albuquerque, Saturnino Masson,
Romoaldo Junior e Wagner
Ramos, além da secretáriaadjunta de Relações Políticas,
Paolla Reis.
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BRASILEIRO SÉRIE C

Com a vitória diante do Luverdense, o Cuiabá voltou ao G-4 do grupo ocupando a terceira colocação com 16 pontos em 10 jogos e tenta sábado a vice-liderança

Cuiabá busca topo da tabela
na rodada do fim de semana
Redação c/ S.N

Foto: Assessoria

A

Confederação
Brasileira de Futebol
alterou os horários das
duas próximas partidas do
Cuiabá Esporte Clube na Série
C do Campeonato Brasileiro.
Contra o Volta Redonda (RJ), o
jogo no próximo sábado (23),
na Arena, às 15h30 e o
confronto contra o Botafogo
(SP) está confirmado para dia
30, também às 15h30.
No último fim de
semana, o Dourado venceu a
equipe do Luverdense,
jogando no Passo das Emas,
por 3 a 1. Marino,
Alê e Eduardo Ramos
fizeram os gols que garantiram
a vitória do Cuiabá. Elton
descontou para a equipe de
Lucas do Rio Verde. Com a

vitória o Cuiabá voltou ao G-4
do grupo ocupando a terceira
colocação com 16 pontos em
10 jogos.
O outro clube de Mato
Grosso na série C do
Brasileirão, o Luverdense, terá
dois desfalques certos para a
partida de domingo, 24, contra
o Botafogo de Ribeirão Preto,
pela 11ª rodada do campeonato
Brasileiro da Série C.
O Cuiabá Esporte
Clube, terceiro colocado no
grupo no Brasileiro da Série C,
anunciou a contratação do
atacante Flávio Carioca, do
lateral esquerdo Danilo e do
meia Adriano Pardal, que
vieram do América-RN, onde
eram titulares e disputavam a
Série D.

Flávio atuou pelo
Taubaté, onde disputou a Série
A2 do Campeonato Paulista
deste ano, e marcou 9 gols em
15 jogos pelo clube, sendo o
vice-artilheiro da competição.
Na Série D, pelo América-RN,
o atacante fez dois gols em sete
partidas.
O meia Adriano Pardal
foi artilheiro do Campeonato
Potiguar no início do ano. Em
2017, jogou a Série B pelo
ABC, onde foi treinado pelo
atual técnico do Cuiabá, Itamar
Schulle. Neste ano, disputou
22 partidas pelo América-RN,
marcando nove gols.
O lateral esquerdo
Danilo também passou por
Fortaleza, Campinense e Colo
Colo (BA).

FAIXA-PRETA

Federação gradua atletas
karatecas da Dojo-W-Kan

Plantel está unido contra o Volta Redonda sábado na Arena

A equipe do Cuiabá
enfrenta o Volta Redonda,
neste sábado, a partir das
15h30, na Arena Pantanal. A
equipe está no G4 com 16
pontos conquistados, após
vencer o Luverdense, em
Lucas do Rio Verde.

Para o jogo de sábado na
Arena contra o Volta Redonda
do Rio, o Dourado terá
ausências do lateral direito
Itaqui, que sentiu uma lesão
muscular na partida diante do
Cuiabá, e que está vetado pelo
departamento médico.

Da Redação

N

o último final de semana
foi realizado em Cáceres
no tatame da Academia
DoJo W-Kan pela Federação de

Karatê do Estado de Mato
Grosso, o exame de graduação
para faixa preta, sendo
aprovados: Sendi Aparecida; no
Foto: Divulgação

Feras da Dojo-W-Kan durante exame de graduação
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2º Dan, Waldo Silva de Oliveira
Junior e Wesley Sebastião e no 4º
Dan, Cleonice Martins Munhoz.
A karateca Cleonice com
esta graduação tornou-se a atleta
faixa preta mais graduada do
estado de Mato Grosso, com 29
anos pratica da arte marcial, um
dos orgulhos da Dojo-W-Kan,
onde ela treina e defende as cores
da academia em torneios
regionais, estaduais e nacionais.
Conforme Sensei Waldo,
mestre diretor da Dojo W-Kan, o
exame para graduação de faixa
preta, compreende prova de
movimento físico e teórico,
análise curricular do candidato
atleta, que precisa estar
exercendo o desporto.
A W-Kan se destaca nos
meios sociais de Cáceres e região,
pelo projeto Karatê que
desenvolve com crianças em
idade escolar da comunidade do
EMPA.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
A Lua entra em seu signo,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
interiorização e dificuldade
na comunicação. Procure
não se deixar levar pelo pessimismo
deste dia, pois essa energia é passageira.
E muna-se de paciência para enfrentar
alguns obstáculos.

A Lua entra em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia intenso,
especialmente no trabalho,
que exigirá bastante de
você. Sua energia vital estará mais baixa e,
por esse motivo, você deve cuidar com
carinho de sua saúde. Seu humor pode
estar instável.

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social e de conversas
vazias. Você estará mais fechado,
reflexivo e voltado para suas emoções.
Dia ótimo para o planejamento de um
novo projeto.

A Lua entra em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de energia
vital mais baixa e
necessidade de distanciar-se
dos compromissos sociais. O momento
pode envolver um pequeno problema em
um romance, namoro ou no
relacionamento com os filhos.

A Lua entra em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
enfrentamento de pequenos
problemas com uma equipe de trabalho.
Um contato importante com uma grande
empresa, clube ou instituição, pode ser
adiado. Dia de interiorização e
distanciamento.

A Lua entra em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia em que
você estará mais
interiorizado e voltado para sua vida
doméstica e relacionamentos
familiares. O momento pode envolver a
necessidade de estar mais perto dos
seus, especialmente de seus pais.

A Lua entra em Libra,
recebe um tenso aspecto de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia de
pequenos entraves em
projetos que envolvem diretamente sua
carreira. O momento pode envolver uma
espera para aprovação de um projeto ou
promoção. Um estado de insatisfação
pode acometer você.

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto
de
Saturno em Capricórnio,
indicando um dia em que
você estará mais fechado,
mais calado. A comunicação
estará mais difícil. O dia é ótimo para
dedicar-se à leitura e aos estudos em geral.
U ma p eq u en a v iag em p o d e s er
desmarcada.

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de maior contato com
o sagrado dentro de você. O
momento pode envolver a
necessidade de rever sua filosofia de vida.
Projetos de médio prazo, envolvendo uma
viagem internacional, podem ser adiado.

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia em que algumas
dificuldades financeiras
podem atrapalhar o seu dia.
O momento pode indicar um atraso de
pagamento. O dia é ótimo para organizar
ganhos e gastos e optar pela economia.
Adie novos investimentos.

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de interiorização e
maior contato com seu
mundo emocional. Suas
verdadeiras necessidades emocionais e
afetivas podem vir à tona e deixá-lo
bastante sensibilizado. Uma espécie de
limpeza emocional é necessária.
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Hoje você Vinicius Almendros Fraga inicia
uma nova jornada, e nesse momento de
alegria por completar mais um ano de vida,
quero dizer que tenho muito orgulho em
compartilhar da sua amizade. Hoje e sempre,
você merece muitos abraços e homenagens.
Parabéns companheiro, feliz aniversário.

By Rosane Michels

A Lua entra em Libra, recebe
um tenso aspecto de Saturno
em Capricórnio, indicando
um dia de pressão nos
relacionamentos, tanto os
pessoais, como os
profissionais. Se estiver envolvido em uma
sociedade ou parceria comercial, mantenha
a paciência diante das dificuldades. Você
estará mais fechado e mal humorado.

SOCIAL

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

Recebeu destaque pela Acrimat como pecuarista da
semana o empresário Manuel Jorge Ribeiro, que em suas
propriedades realiza cria, recria e engorda de bovinos e
utiliza tecnologias de cruzamento de raças, inseminação
artificial de tempo fixo e confinamento. Quando se faz o
trabalho com amor e dedicação o resultado só poderia ser
sucesso. Merecido reconhecimento. Na foto com a esposa
Creuza.

Soprando velinha hoje a encantadora
Edmarlas Almeida Silva a quem desejamos
Paz, Amor, Saúde e prosperidades. Que esse
novo ciclo de vida seus sonhos se tornem
realidade. Parabéns pra você!!!

Sempre alegres e de bem com a vida o casal Heitor Azuaga
Aires Filho e Selma Gattass Dias que esbanjam simpatia.
Grande abraço!

