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PECUÁRIA DE CORTE

Acrimat em Ação encerra primeira etapa
em Cáceres com palestra e dia de campo
Foto: Assessoria

O encontro Acrimat em Ação, realizado pela Associação dos
Criadores de Mato Grosso e parceiros, foi aberto pelo vice-presidente da
instituição, Amarildo Merotti, na sexta-feira (7), no Parque de Exposições
Doutor José Rodrigues Fontes e encerrado no sábado com um dia de campo
na Fazenda Girau, em Cáceres, onde os participantes puderam observar in
loco a aplicabilidade do tema tratado na palestra do zootecnista Flávio
Dutra. Página 03

CIDADES GÊMEAS

Implantação de Faculdade em San Mathias
é discutida com empresários e autoridades
Foto: Ronivon Barros

Dia de Campo na Fazenda Girau

COMPETIÇÕES

Corrida Desafio de Fronteira do Gefron
leva 1600 atletas para as ruas de Cáceres

Encontro reuniu autoridades e empresários

O prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz e a vice, Eliene
Liberato, juntamente com diversas autoridades e empresários da cidade,
receberam o Prefeito de San Matias (BO), Fábio Lopez Olavo, o Consul
boliviano, Abrahan Cuéllar Araujo, o representante de faculdade boliviana,
Marcio Arante, entre outros. Página 03

Foto: Assessoria

Cerca de 1.600 atletas, nas
categorias adulto e infantil, participaram
neste fim de semana da Corrida Desafio
de Fronteira em Cáceres. Evento marcou
o início das celebrações de aniversário de
18 anos de atuação do grupamento. As
competições foram realizadas em dois
dias, no sábado a prova e no domingo foi a
vez dos adultos.

AÇÃO RÁPIDA

S 10 roubada em Cáceres é recuperada antes
da família registrar o Boletim de Ocorrência
Foto: Gefron

Pódio Feminino: Mulheres
comemoram a vitória

Página 03

CENSO 2020

IBGE vai contratar mais de
3 mil recenseadores em MT
Foto: Ilustrativa

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) publicou edital para contratar mais de
200 mil funcionários temporários em todo o país
para realizar o Censo Demográfico neste ano. Em
Mato Grosso, há 134 vagas para Agente Censitário
Municipal (ACM) e 378 chances para Agente
Censitário Supervisor (ACS).

Camionete foi localizada em Porto Esperidião

Durante Operação Hórus/Vigia, em continuidade à Força Tarefa
do GEFRON/ DEFRON e ARI do CR VI no combate ao transporte de
veículos roubados e furtados na faixa de fronteira, na manhã de domingo
foi localizado mais um carro. Página 04

IBGE vai contratar mais de 200 mil
funcionários temporário em todo país

Página 06
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Artigo

Educação deixou de ser prioridade

A continuação deste artigo ao que
diz respeito a educação, é oportuna posto
que estamos em ano eleitoral e vamos ouvir
muito a palavra investimento para a área.
Promessas de enganar idiotas. Na primeira
parte deste artigo, já publicado em edições
anteriores, num resumo magro, fiz uma
analogia paralela da educação nos idos de
60, 70. Como era diferente e verdadeira.
Nele descrevi sobre o respeito pelo
professor ou professora, e o entendimento
de que a escola não era apenas transmissora
de informação, mas sim, uma extensão
continuada de bons comportamentos, tendo
como equação a essência de um modelo
educacional que muito influenciou na
formação da personalidade do aluno, bem
como seus direitos e deveres. Tinha total
aval dos pais.
Pois bem, chegamos a era da
modernidade, da tecnologia digital, das
redes sociais, dos pronomes americanizados
estendidos em cartazes espalhados por todo
o país, onde o cortejo, nesse sentido,
prossegue sem controle, sem ideia das
consequências do que será o futuro de uma
geração que, ao invés de dilatar, aprimorar,
se inteirar de tudo o que o mundo propaga,
investe numa total dependência a tal ponto
de tornar-se bitolado por um produto que
não se responsabiliza pelo que produz ou
pública.
Já faz algum tempo, a Educação no
Brasil deixou de ser prioridade. Passou a ser
objeto especulativo de interesses políticos.
Não se vê, por exemplo, nenhum
investimento concreto, lícito, e,
responsavelmente necessário, na área de
tecnologia.
Enquanto isso, ao contrário do que
deveria ser, as redes sociais, os celulares, a
internet em si, são ferramentas de total
abandono de si mesmo, de um total
desligamento do mundo quando, na
verdade, haveriam de ser instrumentos
obrigatórios em todas as escolas. Evidenciase a esse suposto modelo, o caráter
responsável do uso da mesma, conclamando
ou alertando sobre os efeitos negativos que
esses instrumentos digitais podem causar
para si, quando usados de forma

CALENDÁRIO
Hoje é 10 de Março de 2020, uma terçafeira;Dia do Contador de Histórias, Dia
Mundial da Saúde Bucal,Dia Nacional do
Teatro para a Infância e Juventude, Dia
Nacional da Aquicultura; Santo do Dia, São
Macário; Anjo do dia, MEHIEL, da
hierarquia angelical dos ARCANJOS. São
os responsáveis pela transmissão de
mensagens importantes até Deus. Ajudam os
bons relacionamentos, a sabedoria e os
estudos; Fase da Lua, Cheia; Clima:
Possibilidade de chuvas (0%) com 0mm;
Temperatura, com mínima variando entre 21
e 24ºC, e a máxima, entre 34 e 38ºC.
SEGURANÇA
A indicação nº 1010/20, do Deputado Paulo
Araújo ao secretário de Estado de Segurança
Pública, Alexandre Bustamante, indica a
permanência em horário integral da equipe
de policiamento do destacamento do Distrito
de Caramujo em Cáceres. “O distrito é
próximo à área de fronteira localizado as
margens da BR-174, a qual, possui grande
fluxo de veículos e com grande rotatividade
de pessoas em busca de trabalho”, explicou o
parlamentar. Paulo Araújo reiterou que a
permanência desse efetivo é indispensável
para segurança da população do Distrito e
das comunidades vizinhas como Cacimba,
Santa Terezinha, Boa Esperança Salvação
Itiquira, Piúva, Pé de Anta, São Geraldo, São
Francisco, Santa Luzia e Barra Nova e do
distrito Horizonte D'Oeste.
RESTITUIÇÃO IR I
Desde ontem, está disponível para consulta o
lote multiexercício de restituição do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF),
contemplando restituições residuais
referentes aos exercícios de 2008 a 2019. O
crédito bancário para 72.546 contribuintes
será feito no dia 16 de março, totalizando R$
240 milhões. Desse total, R$ 104,186
milhões são para contribuintes com
prioridade no recebimento: 1.848 idosos
acima de 80 anos, 11.528 entre 60 e 79 anos,
1.621 contribuintes com alguma deficiência
física ou mental ou doença grave e 5.667
contribuintes cuja maior fonte de renda seja
o magistério. A restituição ficará disponível
no banco durante um ano.
RESTITUIÇÃO IR II
Para saber se teve a declaração liberada, o
contribuinte deverá acessar a página da
Receita na internet, ou ligar para o
Receitafone 146. Na consulta à página da
Receita, serviço e-CAC, é possível acessar o
extrato da declaração e ver se há
inconsistências de dados identificadas pelo
processamento. Nessa hipótese, o
contribuinte pode avaliar as inconsistências
e fazer a autorregularização, mediante
entrega de declaração retificadora. A Receita
disponibiliza ainda aplicativo para tablets e
smartphones, que facilita a consulta às
declarações do IRPF e situação cadastral no
CPF. Com ele será possível consultar
diretamente nas bases da Receita Federal
informações sobre liberação das restituições
do IR e a situação cadastral de uma inscrição
no CPF.
CAPACITAÇÃO TRABALHO
INFANTIL
Com intuito de capacitar educadores da rede
de educação de Mato Grosso, foi prorrogado
até dia 11 do corrente mês as inscrições para
o curso EAD de Enfrentamento ao Trabalho
Infantil, proposto pelo Ministério Público do
Trabalho. O curso, que será realizado entre
os dias 16 de março e 3 de abril, será em
modalidade EaD, pela plataforma de ensino
a distância do MPT (https://ead.mpt.mp.br/).

irresponsável e incoerente com a sua
efetividade qualitativa.
Chama-se de Educação de
qualidade toda infraestrutura escolar que
possa construir e redigir um laboratório de
transmissão de conhecimento, não o
considerado básico apenas – ler e escrever-,
mas sim, disciplinar a personalidade dos
alunos, pais e mestres, no sentido de que a
principal estrutura escolar está
condicionada a fatores ligados ao
comprometimento de deveres e obrigações
composto por governos, país, mestres e
alunos, a missão de invocar a
obrigatoriedade de socialização com o uso
desses instrumentos tecnológicos, na
indução de reflexões possíveis de serem
compatibilizadas, bem como ideias ou
atitudes que o comportamento humano
abandonou.
A tecnologia está aí, está aqui, está
em nós, está em todo o mundo. Porém, feliz
é aquele que não se deixa dominar pelos
modismos que o enredo descerra, mas sim,
faz dela uma condicionante elementar de
suplementação de pesquisa, aonde se possa,

enquanto possível, ser autenticamente
absorvido. A educação nos dias de hoje não
tem, sequer, salas de aulas dignas de serem
utilizadas.
A iluminação é precária, as carteiras
na sua maioria estão quebradas, não há
material didático satisfatório, a merenda
escolar... sabe lá como ela é, e assim
prossegue o “velório” na educação. A
socialização dos alunos é totalmente
inexistente e tem como responsável, ela, a
tecnologia que haveria de ser o instrumento
inexoravelmente ampliador e indispensável.
Como então acreditar que seja possível
enxergar um Brasil de futuro, se o presente é
uma falsa ideologia de boas intenções?
Como entender que o Brasil está
ciente de si mesmo, quanto á preocupação
na construção da personalidade educacional
dos filhos nas escolas, se a própria escola
suplica por socorro? Melhor é deixar essa
questão a quem, sem hipocrisia, possa
pensar, não apenas em seus filhos
biológicos, mas sim, nos filhos do Brasil que
queremos amanhã.
___***Gilson Nunes é jornalista.

As viagens urbanas
Diante dos engarrafamentos, temos que
saber destinar partes de algumas horas das
nossas vidas para as viagens urbanas.
Quando estamos dentro do carro, no
meio do trânsito, o interessante é saber que parte
dos nossos momentos, de uma forma ou de outra,
estão sendo desperdiçados. O importante é saber
fazer destes momentos uma forma moderna de
confraternizar, pois estamos juntos, às vezes com
nossos parentes, e esses momentos de viagens
urbanas devem ser usados para diálogo familiar,
nesses estar parado no meio do trânsito, deve ser
destinados para conversar, ou ouvir músicas
juntos, pedir desculpas por duras discussões
familiar e acima de tudo melhorar os
relacionamentos com pessoas que nos amam.
Nos dias de hoje, algumas famílias não
tem tempo para dialogar ou confraternizar, pois
cada um tem uma televisão em seu quarto,
isolando-se e excluindo-se os seus momentos da
família, cada um vivendo o mundo televisivo de
acordo com as suas opções de acesso
combinados com a idade ou sendo não
absolvidos por equipamentos eletrônicos.
Reunir em volta da mesa para as

refeições que eram momentos sagrados e que
uniam as famílias acabou, mas em nossos dias e
com as competições selvagens na luta pela
sobrevivência, ou por um lugar no mundo
moderno, a família ficou em segundo lugar, e
esses momentos de estar com os filhos estão
desaparecendo, os horários nunca batem, por
isso, as famílias estão usando o trânsito não
somente como uma viagem urbana, mas fazendo
desses momentos a confraternização familiar e
ao final o aproveitamento fica mais interessante
que o próprio destino.
Para que essas confraternizações de
viagens urbanas não provoquem atrasos, basta
sair mais cedo. Como os congestionamentos
fazem parte da vida de quem vive nas grandes
cidades e como não tem saída, não adianta
estressar respondendo com agressões e gestos
obscenos aos motoristas que lhes deram várias
doces fechadas.
Não adianta querer concertar o mundo
pela janela do seu carro, pois no mundo do
trânsito existem muitos apressados e que são
verdadeiros bichos sociais e poderosos, que é
demonstrado pelos seus carros com os motores

EXPEDIENTE

potentes, e por isso, não tem qualquer
consciência em convivência, são perigosos seres
transformados pelas razões individualizadas e
achando que são donos de todas as pistas da
cidade, o importante é saber ter o cuidado
particularizado e não ter o desprazer de enfrentar
esses animais motorizados, pois eles podem
mudar o seu destino ou até lhe tirar a sua própria
vida.
Como não temos uma saída agradável
para enfrentar os transtornos do trânsito no
mundo urbano, importante é relaxar, e olhar para
os lados e contempla a cidade, olhar pelas janelas
das portas e sorrir para quem te olhar, ouvir uma
boa música, sabendo aproveitar mais as viagens
urbanas e deixando um pouco de lado a hora de
chegar e esquecendo um pouco o destino, pois só
você sabe escolher o seu destino, mas nunca
resuma os seus caminhos misturando-os com os
destinos dos outros, mas o enfrentamento no
trânsito nunca será bom para ninguém.
___***Wilson Carlos Fuáh é Especialista em
Recursos Humanos e Relações Sociais e
Políticas.
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PECUÁRIA DE CORTE

Aumento da rentabilidade por meio da alimentação do gado na pecuária de corte foi abordado durante evento

Acrimat em Ação encerra primeira etapa
em Cáceres com palestra e dia de campo
Assessoria

Foto: Assessoria

O

encontro que encerrou a
primeira rota do Acrimat em
Ação, realizado pela
Associação dos Criadores de Mato
Grosso (Acrimat) e parceiros, foi aberto
pelo vice-presidente da instituição,
Amarildo Merotti, na sexta-feira (7), no
Parque de Exposições Doutor José
Rodrigues Fontes, em Cáceres.
Na ocasião, pecuaristas,
trabalhadores rurais e estudantes
puderam participar da palestra do doutor
em zootecnia, Flávio Dutra, sobre o
programa “Boi 777”, com o objetivo de
melhorar a rentabilidade da propriedade
por meio da nutrição animal.
O programa visa à integração
entre pasto e suplementação para
garantir animais mais pesados em
menos tempo, de forma a atender às
necessidades do mercado,
especialmente a exportação.
Para o presidente do Sindicato
Rural de Cáceres, Jeremias Pereira
Leite, o programa Acrimat em Ação é
uma oportunidade de levar
conhecimento ao campo de forma que o
tanto os pecuaristas quanto os
trabalhadores rurais possam investir em
estratégias para melhorar o desempenho
na pecuária na região.
O pecuarista e diretor regional
da Acrimat, Neto Gouveia, afirmou que
ações como esta contribuem para a
profissionalização do campo. “A
pecuária mudou muito nos últimos anos

palestra do zootecnista Flávio Dutra.
Área do pecuarista Marcello Affonso, lá
foi demonstrada a integração entre pasto
que, segundo o pesquisador, é o
principal elemento da nutrição, e a
suplementação que pode ser inserida de
maneira a garantir ganho de peso, sem
prejudicar a qualidade do animal.
As experiências feitas na
fazenda comprovam que a alimentação
bem planejada garante animais com
pesos de mercado em menos tempo.
“Hoje, o mercado não aceita mais
animais acima de dois anos e meio,
especialmente o mercado de exportação.
Então, o pecuarista precisa se adequar ao
mercado”, comentou Flávio Dutra.

CIDADES GÊMEAS

Implantação de Faculdade em San Mathias
é discutida com empresários e autoridades

Abertura do evento no Sindicato Rural

e nós precisamos de informações,
precisamos de técnicas que possam
garantir avanços e resultados mais
rentáveis ao produtor”, comentou.
Também participaram do
evento o deputado federal Doutor
Leonardo, o presidente da Associação
dos Produtores de Sementes
(Aprosmat), Guthemberg Carvalho
Silveira, o presidente do Instituto de
Defesa Agropecuária de Mato Grosso
(Indea-MT), o prefeito de Cáceres,

Francis Mary, e a vice-prefeita, Eliene
Liberato, além dos diretores da Acrimat.
Dia de Campo - A Rota 1 do programa
Acrimat em Ação foi encerrada no
sábado com um dia de campo na
Fazenda Girau, em Cáceres. O
município tem o maior rebanho do
Estado, com cerca de 1,1 milhão de
cabeças.
Na propriedade, os
participantes puderam observar in loco a
aplicabilidade do tema tratado na

COMPETIÇÕES

Corrida Desafio de Fronteira do Gefron
leva 1600 atletas para as ruas de Cáceres

Redação c/ Assessoria

C

erca de 1.600 atletas, nas
categorias adulto e infantil,
participaram neste fim de
semana da Corrida Desafio de Fronteira
em Cáceres. Evento marcou o início das
celebrações de aniversário de 18 anos de
atuação do grupamento. As competições
foram realizadas em dois dias e
aconteceram na região central, na Praça
Barão do Rio Branco e no Centro de
Eventos da SICMATUR.
A prova infantil aconteceu no
sábado onde crianças de dois a 14 anos
foram separadas por faixas etárias, os
pequenos eram só alegria ao cruzar a
linha de chegada. Além da prova, várias
brincadeiras e doces foram distribuídos
aos atletas mirins. Já no domingo de
manhã foi a vez dos adultos entrarem em
ação e percorrerem 5 ou 10 km. Na
categoria feminina, 10 km, s vencedora
foi Sueli Pereira Silva, de 43 anos. Para
ela, o diferencial da corrida foi o
percurso ser plano, sem altos e baixos.

O projeto “Boi 777”,
desenvolvido pelo zootecnista, remete
ao ganho de sete arrobas na cria, sete
arrobas na recria e sete arrobas na
engorda até o abate. Para alcançar essa
meta, segundo ele, o pecuarista precisa
observar a qualidade do pasto,
desenvolver estratégias para
aproveitamento, melhoramento e
correção da pastagem, além do
momento correto de inserir a
suplementação e obter um animal de
qualidade.
Na ocasião, uma roda de
conversa ainda proporcionou a troca de
ideias e experiências aplicadas também
em outras propriedades da região.

“Sou atleta há 20 anos e sempre
participo de competições. Estou
satisfeita com o meu resultado. Foi uma
prova organizada e atendeu minhas
expectativas”, revela. Já o campeão na
categoria masculina (10 km) foi Wendel
Jerônimo Souza, 28 anos. Morador da
cidade de Pontes e Lacerda, ele afirma
que foi a primeira vez na prova do
Gefron.
“Participo sempre de corridas
de rua e, graças a Deus, consegui vencer.
Estou feliz pelo meu resultado”,
comemorou. O coordenador do Grupo
Especial de Segurança na Fronteira
(Gefron), tenente-coronel PM Fábio
Ricas, disse que a corrida já faz parte do
calendário do município. Prova disso é o
aumento de competidores.
“Conseguimos elevar mais que o dobro
de competidores este ano e tudo isso
comprova como a nossa corrida já está
efetivada para o público.
O objetivo dessa programação
Foto: Assessoria

é aproximar nossos policiais da
sociedade, incentivar a prática esportiva
saudável e contemplar não só a
população de Cáceres, mas as cidades da
faixa de fronteira. Os adultos que
participaram da corrida também
trouxeram suas crianças para competir”,
enfatiza.
Ainda segundo Ricas, a corrida
é pensada nos detalhes para o conforto
do corredor. “Nossa programação é
fechada com bastante antecedência para
garantir a segurança no trajeto,
hidratação e alimentação, além de
proporcionar um dia de lazer para as
famílias”, frisa.
To d o s o s c o m p e t i d o r e s
ganharam medalhas. Foram premiados
os atletas adultos da prova de 10 km e
geral, nas categorias femininas e
masculinas, do primeiro ao quinto lugar,
com valores entre R$ 2 mil e R$ 500.
Além das premiações em
dinheiro, vários prêmios foram
sorteados entre os participantes, entre
eles, tablets e uma motocicleta.

Assessoria

O

prefeito de Cáceres, Francis
Maris Cruz e a vice, Eliene
Liberato, juntamente com
diversas autoridades e empresários da
cidade, receberam o Prefeito de San
Matias (BO), Fábio Lopez Olavo, o
Consul boliviano, Abrahan Cuéllar
Araujo, o representante de faculdade
boliviana, Marcio Arante, entre outros.
Na reunião, vários assuntos
foram abordados, entre eles: a
implantação de faculdade em San
Matias, com oferta de cursos de
Enfermagem, Medicina e Agronomia; a
barreira sanitária, o gás de cozinha,
ureia, e ainda sobre as cidades em sua
rede municipal oferecer aulas de
espanhol (aqui) e português (lá).
São assuntos completamente
relevantes para nós, e, é um objetivo
que as cidades têm em comum de
crescerem, expandirem, começando
pela educação. São projetos que

precisam de cuidado e muito estudo para
darem certo, com apoio da UNEMAT e
FAPAN, assim como de empresários e a
própria prefeitura, para que tenha cursos
na área da saúde na cidade vizinha.
Desde o ano passado, Cáceres
faz parte da lista de “cidades gêmeas” no
Brasil, é a única no estado de Mato
Grosso, isto fortalece muito para novos
ganhos e grandes conquistas. São
assuntos pertinentes e corriqueiros, com
o propósito de avanço para a cidade e
também para toda a população.
O prefeito Francis disse estar
de portas abertas para apoiar esse passo
que nossos Hermanos estão prontos a
promover, e o prefeito boliviano, Fábio,
disse estar muito contente com a
receptividade que teve, e acrescentou
que está trabalhando para mudar a
imagem que já foi transmitida por San
Matias, e melhorar ainda mais a forma
de se relacionarem.
Foto: Ronivon Barros

Encontro debateu vários assuntos

Crianças vibram de alegria no momento da chegada
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HOMICÍDIO

A ocorrência foi registrada como homicídio doloso e segue sob investigação

Homem é encontrado morto com um
corte no pescoço em Mirassol D'Oeste
A
Da Redação

Foto: Ilustrativa

vítima de 50 anos,
identificada como Israel
Cardoso de Sá,
foi
encontrada caída na varanda dos
fundos de sua residência sito a
Rua Projetada, Bairro Parque da
Serra, em Mirassol D'Oeste.
De acordo com
informações o corpo da vítima foi
encontrado por um parente que
acionou a polícia.
Ao chegarem no local do
crime, os policiais militares
foram encaminhados até o corpo,
a testemunha não soube informar
em quais consequências
aconteceu o fato e nem que
horário, uma vez que o local em
que a vítima vivia era todo aberto.
Diante dos fatos, a PM
acionou a Polícia Civil e a Politec
para prosseguimento da
ocorrência. Após análise das
condições em que o corpo foi
encontrado e colhida todas as

registrada como homicídio
doloso e segue sob investigação
para tentar esclarecer a

RESPOSTA RÁPIDA

S 10 roubada em Cáceres é recuperada antes
da família registrar o Boletim de Ocorrência
Da Redação

D

Polícia Técnica encaminha corpo para necrópsia

informações técnicas necessárias
para a possível indicação das
circunstâncias do crime, o corpo
foi encaminhado ao Instituto

Médico Legal para os exames de
praxe que identificarão as causas
da morte.
A ocorrência foi

EM CANA

Padrasto é preso em Vila Bela por
suspeita de estupro de vulnerável
Redação c/ Assessoria

P

olícia Civil de Vila Bela
da Santíssima Trindade
cumpre mandado de
prisão preventiva, contra
padrasto acusado de crimes de
estupro de vulnerável e violência
doméstica, contra vítima com
paralisia cerebral infantil.
A prisão aconteceu neste
sábado, oito anos após a
instauração do inquérito no ano
de 2012, quando a vítima estava
com 15 anos.
De acordo com o

identidade do assassino e
motivação do crime.

delegado, Maurício Maciel
Pereira, em outubro de 2019 as
investigações sobre o caso foram
intensificadas, e por meio dos
esforços de toda equipe de
policiais civis foi possível
concluir o caso, bem como
representar pelo mandado de
prisão preventiva do suspeito.
"As investigações
levantaram que a vítima é mãe de
um bebê de 6 meses de idade e o
mais impressionante é que,
conforme Certidão de
Foto: Ilustrativa

Padrasto é preso 8 anos após acusação de abuso sexual

urante Operação
H ó r u s / Vi g i a , e m
continuidade à Força
Tarefa do GEFRON/ DEFRON e
ARI do CR VI no combate ao
transporte de veículos roubados e
furtados na faixa de fronteira, na
manhã de domingo foi localizado
mais um carro.
O fato se deu, na manhã
de domingo durante
patrulhamento em Porto
Esperidião-MT, logrando êxito
em localizar o veículo
CHEVROLET/S10 LT DD4 de
cor prata, placa OVV-8020 de
Cáceres-MT, próximo ao centro
da cidade.
De acordo com o relato da
vítima de iniciais A.S.P., de 40
anos, na madrugada de domingo
por volta das 1h, ao chegar com a
família em sua residência, no

Foto: Gefron

Nascimento da criança, o pai é o
suspeito, o qual era padrasto da
adolescente. A vítima mora com
sua mãe, tendo esta informado
que está atualmente separada do
suspeito", destacou o delegado de
polícia.
Diante dos fatos e fortes
indícios da prática criminosa
concomitantemente de violência
doméstica e estupro de
vulnerável, a Polícia Civil
requereu o pedido de prisão
preventiva do investigado
visando garantir a execução das
medidas protetivas de urgência,
deferido pela Justiça.
Com a ordem judicial
decretada os policiais civis
efetuaram a prisão do suspeito. O
inquérito policial foi finalizado e
encaminhado para o Poder
Judiciário e Ministério Público,
para o trâmite do processo
criminal em desfavor do preso.
A Polícia Civil de Vila
Bela da Santíssima Trindade
destaca a importância do apoio da
população em denunciar pessoas
envolvidas em crimes, pelo
disque 197 ou pelo
celular/whatsApp (65) 999893543
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Bairro Nova Era, foi abordado
por 2 indivíduos que armados de
revólver anunciaram o assalto,
colocando seus
dois filhos
menores trancados em um dos
quartos e ele e a esposa dentro do
banheiro.
Ainda informou que os
ladrões permaneceram na
residência até amanhecer o dia e
que por volta das 5h, escutaram
barulho dos dois carros da família
saindo, só assim conseguiram sair
e pedir ajuda a um vizinho.
Ainda consta que os
bandidos levaram além dos dois
automóveis (um Fiat Uno e uma S
10), 2 celulares, 1 TV de 50
polegadas.
Diante do fato o veículo
foi encaminhado à Delegacia de
Polícia Civil de Porto EsperidiãoMT, para providências.

S 10 recuperada poucas horas após roubo
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DIAGNÓSTICO ECONÔMICO

O projeto será desenvolvido por professores e servidores técnicos da Unemat que devem levantar as potencialidades e as deficiências de segmentos econômicos-chaves

Autoridades e população prestigiaram apresentação de
projeto de pesquisa que será desenvolvido em Cáceres
Lygia Lima

Foto: Lygia Lima

Auditório lotado na apresentação da pesquisa

A

Universidade do Estado
de Mato Grosso
(Unemat) apresentou na
última sexta-feira (06) em
Cáceres como será desenvolvido
o projeto de pesquisa e
transferência de tecnologia que
visa realizar o Diagnóstico da
situação econômica regional e
proporá diretrizes para o
desenvolvimento da Micro
Região de Cáceres.
O projeto será
desenvolvido por professores e
servidores técnicos da Unemat
que devem levantar as
potencialidades e as deficiências

de segmentos econômicoschaves. O relatório final deve ser
entregue ao governo do estado,
que é o proponente do estudo e ao
município em novembro deste
ano.
A pesquisa tem o
financiamento da Fundação de
Amparo à Pesquisa de Mato
Grosso (Fapemat) e segundo o
presidente da Fundação deve
servir como piloto para ser
desenvolvida em outras regiões
do Estado.
“Essa pesquisa é
fundamental para que os gestores
públicos locais parem de fazer

políticas públicas no achismo, e
passem a realizar ações com base
em estudos científicos.
Esse projeto de pesquisa
surge da necessidade do governo
estadual em criar um modelo de
viabilidade econômica para a
região Cáceres, que já foi um
importante propulsor da
economia no estado e hoje vive
um momento de estagnação, a
partir disso, procuramos a
universidade para realizar esse
estudo com base científica”,
explicou o professor e presidente
da Fapemat, Adriano Silva.
O coordenador científico

do projeto de pesquisa intitulado
“Diretrizes Estratégicas para o
Desenvolvimento da Micro
Região de Cáceres – MT: Diante
das Potencialidades e
Deficiências de Segmentos
Econômicos –chaves”, professor
Ademir Machado de Oliveira,
explicou como será feito o
trabalho e em quais áreas os
pesquisadores estarão atuando.
Ele lembrou que os
pesquisadores, ainda na semana
passada, estiveram em Cáceres
para uma primeira coleta de
dados, e que outras fases e
atividades da pesquisa ainda
ocorrerão até que o relatório final
seja entregue.
Durante a apresentação
ele explicou como foram
escolhidas as cadeias produtivas
e também os cenários em
prospecção que serão levantados
para que sejam realizados os
apontamentos de potencialidades
e deficiências, a fim de que os
gestores públicos possam
implantar políticas planejadas
que visem o desenvolvimento
econômico da região.
Durante a apresentação,
além da equipe de pesquisadores,

o secretário estadual de
Desenvolvimento Econômico de
Mato Grosso, César Alberto
Miranda Lima dos Santos Costa e
o secretário adjunto de Turismo
Jefferson Preza Moreno também
ressaltaram a importância desses
estudos e pesquisas no
balizamento das ações
governamentais. “Nós decidimos
começar por Cáceres, que tem
potencialidades e diferenças para
outras regiões de Mato Grosso.
Quem sabe a partir desses
estudos teremos as respostas para
entender o porquê essa região que
já foi o carro chefe da economia
estadual se estagou. Como
cidadão temos que reconhecer
que não existe solução fácil, e que
sem o engajamento do cidadão,
não haverá nenhuma solução”,
afirmou.
Além dos secretários
estaduais, a apresentação sobre o
projeto de pesquisa na Câmara
dos Dirigentes Lojistas (CDL)
também contou a presença de
vereadores municipais,
secretário municipal de Fazenda,
Gustavo Calado, estudantes,
professores, profissionais
liberais e empresários.

DIREITO DAS MULHERES

Polícia Civil leva informações sobre Lei
Maria da Penha a mulheres de Indiavaí
Assessoria/PJC-MT

A

Polícia Civil participou
neste final de semana das
atividades promovidas
pela Prefeitura de Indiavaí em
comemoração ao Dia
Internacional da Mulher.
O evento 'Direitos das
Mulheres' foi realizado no
sábado, 7 de março, e abordou os
aspectos da Lei Maria da Penha
(Lei n. 11.340/06).
O delegado da Polícia
Civil, Marcos Lyra, falou sobre a
lei e suas garantias, a fim de
proporcionar instrumentos que
visam “coibir, prevenir e
erradicar” a violência doméstica

e familiar contra a mulher,
garantindo sua integridade física,
psíquica, sexual, moral e
patrimonial.
Participaram do evento o
prefeito Valteir Quirino, a
primeira-dama Vilma Aparecida
Quirino, equipes da prefeitura e
as protagonistas do evento, que
puderam comemorar a data com
alegria e conhecimento.
A Polícia Civil também
homenageou as investigadoras e
escrivãs das Delegacias de
Araputanga e Rio Branco com
brindes entregues na última
sexta-feira.
Foto: Arquivo

Polícia Civil de Indiavaí

Cáceres-MT, terça-feira 10 de março de 2020

06
CENSO 2020

Os melhores colocados por cidade no concurso ocuparão a vaga de Agente Censitário Municipal

IBGE vai contratar mais de
3 mil recenseadores em MT

Assessoria

Foto: Divulgação

Contratos dos dois cargos terão duração prevista de cinco meses

O

IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e
Estatística) publicou
edital para contratar mais de 200
mil funcionários temporários em
todo o país para realizar o Censo
Demográfico neste ano. Em Mato
Grosso, há 134 vagas para Agente
Censitário Municipal (ACM) e
378 chances para Agente
Censitário Supervisor (ACS).
Essas duas funções estão no

mesmo processo seletivo, que
exige escolaridade de nível
médio.
Os melhores colocados
em cada município ocuparão a
vaga de Agente Censitário
Municipal, que será o
responsável pela coordenação da
coleta do Censo 2020 naquela
cidade. Os demais agentes
censitários supervisionam as
equipes de recenseadores. As

remunerações dessas duas
funções são de R$ 2.100 para
ACM e R$ 1.700 para ACS.
Os contratos dos dois
cargos terão duração prevista de
cinco meses, podendo ser
renovados de acordo com as
necessidades do IBGE e a
disponibilidade orçamentária. O
IBGE vai contratar 3.037
recenseadores em todo o estado
de Mato Grosso. A exigência é de

BALANÇO

Em dois meses Gefron apreende
mais de 2 toneladas de drogas

nível fundamental. Estes serão os
profissionais que vão visitar
todos as residências,
entrevistando seus moradores.
Eles serão remunerados por
produtividade, de acordo como
número de domicílios visitados.
No site do IBGE, há um
s i m u l a d o r
(https://censo2020.ibge.gov.br/tr
abalhe-no-censo/estimativa-deremuneracao.html) onde os
candidatos podem verificar a
simulação da remuneração a ser
obtida, com base nos valores
pagos por setor censitário nas
diferentes localidades do país. Os
contratos terão duração prevista
de três meses, podendo ser
renovados de acordo com as
necessidades do IBGE e a
disponibilidade orçamentária.
Os profissionais
contratados temporariamente
pelo IBGE também terão direito a
férias e 13º salários
proporcionais, de acordo com a
legislação em vigor e conforme o
estabelecido pelo edital. A taxa de
inscrição para as funções de nível
médio é de R$ 35,80, e para
Recenseador, de R$ 23,61. Os
valores podem ser pagos em
qualquer banco, casa lotérica ou
pela internet.
Um detalhe importante:
as pessoas que trabalharam
recentemente como temporários,
para o IBGE ou qualquer outro
órgão público, também poderão

ser recontratados, caso sejam
aprovados nesses processos
seletivos do Censo 2020. Provas
serão realizadas em todos os
municípios onde houver vagas.
Para ambas as funções dos
processos seletivos, as provas
serão realizadas em todos os
municípios onde houver vagas.
O edital com a relação de
todos os locais de provas será
divulgado em 08/05 para ACM /
ACS e em 18/05 para
Recenseadores. O cronograma
completo de ambos os processos
seletivos pode ser encontrado nos
editais. As provas para ACM /
ACS serão em 17/05/2020 e as
provas para Recenseadores, em
24/05/2020.
Os candidatos a
Recenseador farão prova
objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório, com 10 questões
de Língua Portuguesa, 10
questões de Matemática,
5questões sobre Ética no Serviço
Público e 25 questões de
Conhecimentos Técnicos. Os
candidatos a ACM / ACS farão
prova objetiva de caráter
eliminatório e classificatório,
com 10 questões de Língua
Portuguesa, 10 questões de
Raciocínio Lógico Quantitativo,
5questões de Ética no Serviço
Público, 15 questões de Noções
de Administração /Situações
Gerenciais e 20 questões de
Conhecimentos Técnicos.

Assessoria

O

Grupo Especial de
Fronteira (Gefron)
apreendeu mais de 2
toneladas de entorpecentes no
período de janeiro a fevereiro de
2020. O número é quase o triplo
em comparação aos primeiros
dois meses de 2019, quando
foram apreendidos 557,5 kg de
drogas. O prejuízo estimado às
organizações criminosas até o
momento é de mais de R$ 31,2
milhões, cerca de R$ 24 milhões a
mais que o mesmo período do ano
passado, que contabilizou R$ 7,2
milhões.

Foram recuperados 44
veículos nesses dois meses, 28 a
mais que em 2019. Ao todo,
foram realizadas nove prisões até
o início de março, das quais oito
são resultado da maior apreensão
da história do Gefron (735 kg de
entorpecentes) no município de
Vila Bela da Santíssima Trindade.
Também foram
apreendidos neste ano 900 kg de
madeira contrabandeada, uma
aeronave e uma arma de fogo.
Aumento da produtividade do
Gefron - Segundo o comandante
do Gefron, tenente-coronel PM

Comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas

Fábio Ricas, o aumento da
produtividade se deve ao
fortalecimento das ações
integradas entre as instituições de
segurança como a Polícia Federal
(PF), Delegacia de Fronteira da
Polícia Civil (Defron), Polícia
Militar (PM-MT) e Polícia
Rodoviária Federal (PRF), que
são instituições que atuam
permanentemente na segurança
pública de fronteira. A maioria
das grandes apreensões decorre
de ações integradas entre as
instituições. O comandante
também destaca a participação do
Estado dentro do programa
VIGIA e na Operação Hórus,
ações coordenadas pelo
Ministério da Justiça e Segurança
Pública, para combate à
criminalidade na região de
fronteira. “A participação do
Gefron, Polícia Militar e Polícia
Civil na operação possibilita a
disponibilização de recursos
financeiros para o aumento de
efetivo policial na região de
fronteira. Também destaco a
disponibilização de recursos do
Governo do Estado. Então, esses
são os fatores principais que têm
contribuído para um resultado
significativo das operações na
região”.

Cáceres-MT, terça-feira 10 de março de 2020

ARAGUAIA X DOM BOSCO

Desde que começou a competição, essa foi a primeira vitória do Araguaia

Mesmo com vitória, Araguaia é rebaixado
na penúltima rodada do mato-grossense
O
Só Notícias

Foto: Assessoria

Araguaia venceu, a
equipe do Dom Bosco
por 2 a 0, no estádio Zeca
Costa, em Barra do Garças, na
penúltima rodada da primeira
fase do Campeonato Matogrossense. Os gols foram
marcados pelos jogadores Atila e
Mamed.
Desde que começou a
competição, essa foi a primeira
vitória do Araguaia.
Mesmo conquistando os
três pontos e ainda faltando
disputar a última rodada, a equipe
não têm mais chances de
classificação à segunda etapa da
competição.
A próximo compromisso
do Araguaia será no domingo
contra o Poconé, no estádio Neco

Falcão, às 15h. Já o Dom Bosco
que garantiu classificação com
algumas rodadas de antecedência
vai encarar o líder Cuiabá, na
Arena Pantanal, no mesmo dia e
horário.
O Cuiabá Esporte
empatou em 1 a 1 com o União, na
Arena Pantanal.
O gol da equipe de
Rondonópolis saiu após lance
complicado e com indecisão do
assistente, o arbitro Danilo Alves
de Campos errou e confirmou
para o atacante Cabralzinho
mesmo a bola não passando pelo
goleiro Matheus Nogueira. Já o
empate saiu dos pés de Felipe
Alves.
O Luverdense não
suportou a pressão do Operário

Várzea-grandense, e perdeu por
4 a 0, no estádio Dito Souza.
Com esse resultado, a
situação do time de Lucas do Rio
Verde ficou complicadíssima e
terá que vencer o Mixto Esporte
Clube, no estádio Passo das
Emas, no próximo domingo, às
15h para não cair para Série B.
Em jogo na Arena
Pantanal, o Mixto venceu o
Poconé por 1 a 0, somou três
pontos, subiu para 8ª colocação e
voltou a colocar o Luverdense na
9º colocação.
Dessa forma, a definição
do rebaixamento ficará para a
última rodada no confronto direto
entre as duas equipes. O Mixto
está com 7 pontos e o Luverdense
com 5.

8ª RODADA

Técnico do Nova Mutum valoriza empate com
Sinop e quer terminar fase no G4 do Estadual
Só Notícias

O

Nova Mutum Esporte
Clube recebeu, o Sinop
pela oitava rodada do
Campeonato Mato-grossense.
Perto de seu torcedor, o time saiu
perdendo, mas não se entregou e
buscou o empate.

O embate acabou em 1 a 1
e a atuação agradou a comissão
técnica, arrancando, inclusive,
elogios do treinador, William De
Mattia, o “Dema”. “Foi uma
grande partida, contra uma
equipe grande, tradicional e bem
Foto: Assessoria

Treinador, William De Mattia, o “Dema”

treinada. Duas equipes que vem
bem. Ainda tivemos a
oportunidade de sairmos
vitoriosos, com os três pontos,
mas o empate também foi
positivo”, frisou, ao Só Notícias.
Com o resultado
alcançado, o Nova Mutum
chegou a 12 pontos e dependendo
dos resultados da última rodada,
na próxima semana, o time pode
alcançar o G4. “Agora já
voltamos a cabeça para o próximo
compromisso, vamos trabalhar
firmes durante essa semana”,
ressaltou. A tarefa do Azulão da
Massa na despedida da fase de
grupos, no entanto, não será fácil,
já que encara o União de
Rondonópolis, fora de casa no
Luthero Lopes. “É outra grande
equipe, tradicional do Estado, e
que está na vice-liderança.
Vamos buscar fazer um
grande jogo, para termos um
resultado positivo e conseguir
almejar o ponto mais alto possível
na tabela na primeira fase”,
completou Dema.
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HORÓSCOPO

Classificação:
1° Cuiabá – 18 pontos
2° União – 16
3° Operário – 15
4° Sinop – 14
5° Nova Mutum – 12

6° Dom Bosco – 11
7° Poconé – 8
8° Mixto – 7
9° Luverdense – 5
10° Araguaia – 3

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Destaque VIP ao casal Edmilson Tavares
e Alessandra que brindaram 23 anos de
vida conjugal, data que foi comemorada
ao lado da família e seleto grupo de
amigos em celebração na Igreja São
João Batista com a renovação dos votos.
Que Deus derrame infinitas bênçãos sob
a vida de vocês e que essa data possa ser
celebrada por muitos anos.

By Rosane Michels

**********

Araguaia não tem mais chance de classificação

**********

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um
período de concretização de projetos,
especialmente de trabalho. O período é
ótimo para organizar sua rotina e também
para tratamentos de saúde.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um período de
interiorização e necessidade de distanciar-se
da vida social. O período é ótimo para a
reflexão e para cuidar com mais carinho da
saúde integral.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um
período de movimento agradável na vida
social e aproximação de amigos queridos. O
momento pode indicar um romance mais
sério, que pode começar a qualquer momento.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um período de
movimento positivo na vida social, bons
contatos e concretização de projetos em
equipe, que você faz parte ou gerencia.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Cheia em Virgem,
chega em tenso aspecto com
Netuno em Peixes e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
em Capricórnio, marcando um
período de maior envolvimento com sua vida
doméstica e familiar. Uma negociação,
envolvendo a compra ou venda de um imóvel,
pode ser finalizada.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um período de
conclusão de planos de negócios ou projetos
profissionais. É possível que você finalize a
negociação de um novo contrato de
trabalho.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Cheia em Virgem,
chega em tenso aspecto com
Netuno em Peixes e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
em Capricórnio, marcando um
período de movimento na vida social e
melhora na comunicação. O período pode
envolver a conclusão de um projeto ou
contrato, que vem sendo negociado há
semanas.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em seu
signo, marcando um período de boas
novidades relacionadas a seus projetos,
pessoais e profissionais. Uma viagem
internacional pode ser realizada. Ótimo
momento para contato com estrangeiros.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Cheia em Virgem,
chega em tenso aspecto com
Netuno em Peixes e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
em Capricórnio, marcando um
período de boas novidades e concretização
de projetos que prometem aumentar sua
renda. O período é ótimo para envolver-se
em novos investimentos.

A Lua continua seu ciclo, entra
na fase Cheia em Virgem,
chega em tenso aspecto com
Netuno em Peixes e em ótimo
aspecto com Júpiter e Marte
em Capricórnio, marcando um
período de interiorização e maior
envolvimento com suas emoções, que
passam por um momento de
aprofundamento. Você vai priorizar a
intimidade.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em seu
signo, chega em tenso
aspecto com Netuno em
Peixes e em ótimo aspecto
com Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um período de
emoções mais afloradas e abertura. Você
estará mais afetivo, acolhedor e
comunicativo. Um projeto pessoal pode ser
finalizado.

A Lua continua seu ciclo,
entra na fase Cheia em
Virgem, chega em tenso
aspecto com Netuno em seu
signo e em ótimo aspecto com
Júpiter e Marte em
Capricórnio, marcando um período de
movimento na vida social e concretização
de novas amizades. Os relacionamentos,
pessoais e profissionais, passam por um
bom momento.

*********************
Festa em dose dupla na família Michels,
celebraram data nova na sexta-feira,
Adilson e Aderbal que receberam dos
amigos e familiares os parabéns. Que
Deus lhes proteja e conceda um novo ano
de vida pleno de alegrias e conquistas.
Salute!!!

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

Nossos flashs a
Francyanne Vitorazi
Campos que celebrou
data nova ao lado dos
familiares e círculo de
amigos. Que Deus
continue iluminando
sua vida, mostrando
os melhores caminhos
e realizando todos os
seus sonhos. Feliz
Niver!

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

Um feliz aniversário a Mariângela Reis
Giraldelli, que comemorou a data ao
lado dos familiares e amigos. Desejo a
você toda felicidade do mundo, muitos
anos de vida sempre com saúde, amor,
amizade e paz.

