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ARTE E SAÚDE
Tela do cosmopolita artista Mendes revela a conexão do Rotary com os trabalhos sociais feitos pelo clube em todo o planeta e a cultura pantaneira de Cáceres

Artista plástico e Rotary
conectam-se com o mundo
Foto: Divulgação

O renomado artista plástico cacerense Sebastião Mendes, sucesso
na Europa, terá uma de suas telas, Conectando com o Mundo, doada ao
presidente do Rotary Club no Brasil Mark Daniel Maloney. A obra do
artista cacerense integrará as 114 que serão recebidas pelo Distrito 4440
em comemoração aos 114 anos do Rotary no mundo e as réplicas serão
comercializadas em prol da campanha anti-pólio. Página 03

ROÇADA NO BOLSO

Fiscalização vai multar donos
de terrenos baldios em Cáceres
Foto: JCC

Obra integrará acervo cultural dos 114 anos do Rotary Club

INSTRUMENTISTAS

Vários são os lotes com lixo e matagal na cidade de Cáceres

Projeto Sinfonia abre
novas vagas na Unemat

Baseado no Código de Obras e Posturas do município, a Prefeitura
de Cáceres coloca em prática as leis que obrigam os proprietários de lotes
urbanos a manterem limpos os terrenos, livres de lixo, entulho e mato. No
primeiro momento, os donos de lotes sujos são notificados, com prazo para
devidas limpezas. Caso não o façam, são multados em R$ 1.892,50
conforme determinado em lei. Página 03

Foto: JCC

O Projeto Sinfonia da
Unemat, coordenado pelo Professor
Doutor em musica, Maestro Erizane
Nunes Mota, está com inscrições
abertas para o preenchimento de 28
vagas em aulas de bombardino,
clarinete, percussão, trombone,
trompa, trompete e violino. Os
interessados deverão se inscrever, em
dias úteis na Sede Administrativa da
univcersidade, na Cavalhada II.

REBITE NA ASA

Carona bebeu todas e levou
balaço de estranho na ponte
Página 04

Maestro Prof. Dr. em musica
Erizane Nunes, batuta do projeto

DIREITO & CIDADANIA

Quem paga o prejuizo
Ladrões são presos em Cáceres do carro nos buracos?
Página 03

FLAGRA COM QUADRADA

Página 05

com carro roubado em Cuiabá

NOVAS ESTRUTURAS

Fotos: Gefron

Dois ladrões Willian da Silva e
Edilson Cunha de Oliveira, moradores em
Várzea Grande, foram presos na madrugada
de sábado último pelo Gefron em Cáceres,
flagrados com a caminhonete Hilux branca,
placas QBY-2857, da Associação MatoGrossense dos Municípios roubada na última
quinta-feira (4), em Cuiabá. Os larápios
ainda tentaram fugir, mas foram grampeados
e já estão no pote do Nova Era.

Jauru e P. Lacerda inaugura
hoje delegacias restauradas
Página 06

Lalaus Willian e Edilson não vão
comer ovo de páscoa em casa

Página 04
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Infração Monetária
TOCA DE COELHO
Parece que a maldição das sete pragas do
Egito, pegou prá valer no reino tupiniquim,
aspas VLT em Cuia e Cáceres faz parte,
considerando-se a decana balzaquiana ZPE,
que em 2020, pode voltar a tona nas
campanhas eleitorais. S.M.J, vereadores de
Cáceres, que lutam pra matar dois coelhos
com uma só cajadada e sabem daquela toca
não sair nenhum tão cedo, já cuidam de
municipalizar o Distrito Industrial e o Porto.
Quem sabe assim, pode render alguns
empregos? Vale a tentativa e, oxalá
consigam êxito, porque a zona, continua
sendo sem ser.
IMPOSTÔMETRO
Somente nos três primeiros meses deste ano,
os mato-grossenses pagaram cerca de R$ 9
bilhões em impostos federais, estaduais e
municipais. Os valores estão expostos no
“Impostômetro”, painel de LED com cerca
de 18 m² instalado na sede da Fecomércio,
na Avenida Historiador Rubens de
M e n d o n ç a , n o C PA , e m C u i a b á .
Considerando a população de 3 milhões em
MT, isto significa que per-capita o
matogrossense pagou R$ 3 mil em impostos
no primeiro trimestre, ou mais de R$ 30,00
por dia, um salário minimo/mes.
BANCO DOS RÉUS
Levantamento feito pela midia, mostra que
50, dos 513 deputados federais respondem
hoje a processos criminais na Justiça, dado
que representa cerca de 10% do total de
parlamentares na Câmara. São, ao todo, 95
processos e apenas um dos deputados
responde a 30 ações (quase 1/3 do total). O
leque de crimes pelos quais os deputados são
réus na Justiça é variado: vai desde calúnia,
injúria, difamação, corrupção e falsidade
ideológica até furto, estelionato, lesão
corporal e tortura. Barbaridade, estamos
mesmo ruim de empregados!
CLUÁUSULA PÉTREA
O presidente do STF, ministro Dias Toffoli,
atendeu ao pedido da Ordem dos Advogados
do Brasil e retirou de pauta a votação das
Ações Declaratórias de Constitucionalidade
sobre prisão em segunda instância, prevista
para hoje. A OAB argumentou que a nova
diretoria tomou posse recentemente e ainda
precisava se inteirar de todos os aspectos
envolvidos no caso. Se inteirar sobre
suspeita lesão a uma cláusula pétrea, é
demais, né?
E O IMPEACHMENT?
Só prá refrescar a memória em maio de 2017
a mesma OAB pediu o impeachment de
Temer, atribuindo ao então presidente, crime
de responsabilidade, em violação ao artigo
85 da Constituição Federal e o tal, terminou
seu mandato, sem que a mui ínclita
instituição, cobrasse do presidente da Casa,
deputado Rodrigo Maia, à quem cabia dar
sequência ou não ao pedido, uma decisão,
sobre o pedido, que relegado a segundo ou
terceiro plano, amarelou nas gavetas do
congresso.
GRIPE ZERO
A 21ª Campanha Nacional de Vacinação
contra a Influenza ocorrerá entre os dias 10
de abril e 31 de maio e de acordo com a
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), a
meta é vacinar 847.137 pessoas integrantes
dos grupos prioritários em Mato Grosso. A
data do Dia de Mobilização Nacional será
em 4 de maio. O Ministério da Saúde
começou a distribuir vacinas no dia 25 de
março, de maneira gradual, visando atingir
36 milhões de doses até o início da
campanha.

Erro de digitação, falha na
revisão, o diagramador se enganou ao
copiar o titulo do editorial, quem teria
sido o s culpado por esta troca do L pelo
R? Seria o Cebolinha? Ledo engano de
todos, a começar, que raros são os erros
de titulo, afinal, a edição é revisada
cuidadosamente, pode até passar algum,
afinal, ninguém é perfeito, e, no caso, do
Cebolinha, ele troca o R pelo L e não o
oposto, como no titulo supra, inserido de
propósito, para mostrar ao amigo leitor,
que na realidade o que ocorre na Pátria
Amarga é uma infração no cálculko
manipulado da inflação monetária
repassada à midia e consequentemente ao
povo, que ainda acredita em duentes e
sexo dos anjos.
Vejam os senhores, que os
economeses analistas do mercado estão
projetando uma inflação abaixo de 4%
para 2019, (Fonte: Boletim Focus
divulgado na semana passada),
ressaltando o engodo oficial que a
expectativa para o IPCA de 2019 é de
3,94%, enquanto as projeções para as
taxas de juros são para manutenção dos
patamares atuais, em 6,5% ao ano.
Para 2020, os mesmos arautos do
engodo, projetam uma expectativa, de
que os juros avancem para 8% ao ano. Na
real mesmo, quer saber, a inflação sem
infração de cálculo, está bem acima dos
10% ao ano, para não parecer exagerado
e, bem, os juros, quem está no cheque
especial e cartão, não cai nesta falsa jura
dos juros, para eles, acima dos 150% ao
ano. Na real mesmo, a tal taxa Selic que
engana trouxa, só serve de base para
salivar a caderneta de poupança e a
infração inflaçionária, para os reajustes
anuais do salário mínimo, que inclusive
já está ameaçado de não ter esta correção
no próximo ano.
Os tais engravatados do poder,

querem nos passar com esta infração
monetária, que é possivel varrer praia,
carregar, enxugar gelo e tapar o sol com a
peneira, mas quem conhece o minimo de
economia, sabe que sem falácias, na real,
inflação, representa um aumento
contínuo e generalizado dos preços de
bens e serviços em um sistema
econômico, representado geralmente
através de uma porcentagem (%), que
indica a variação dos preços de todos os
produtos ofertados no mercado. Seu
índice final é medido com base em todos
os produtos que tiveram preços
verificados. Assim, se a inflação
calculada foi de 0,85%, significa que os
preços aumentaram em média 0,85%.
A infração aqui referida com R no
lugar do L, pode ser verificada em
Cuiabá, (Terra do amor e do sol cantada
no Frevo da Copa de Cuiabá pelo editor

aqui do Correio Cacerense Lorde
Dannyelvis), bem como em Cáceres e
demais adjacencias celulares da unidade
da federação Mato Grosso, que a
exemplo de outras UF's, teve uma
Inflação (agora com L mesmo) de 17% na
compra da cesta básica de alimentos, nos
ultimos 12 meses. ). Em um único mês,
o custo da cesta básica aumentou 6% na
Capital e chegou a R$ 479,10 em março.
De acordo com o Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária
(Imea), os gastos com os alimentos
consumidos em larga escala na maior
cidade do Estado ficou na média de R$
407,90 em março de 2018 e subiu para R$
453,20 em fevereiro deste ano, chegando
aos R$ 479,10 no mês passado. Então,
Dona de Casa, Pai de Família,
Assalariado, ainda dá pra acreditar em
inflação de 4% ao ano? Não dá, né?

Aliste-se na Biblioteca
Nesta terça feira, 9 de abril, poucos
devem se lembrar, mas é um dia especial na
vida da gente, afinal, o calendário registra
o Dia da Biblioteca, cujo principal objetivo
é incentivar a leitura como ferramenta base
para a educação e formação dos
indivíduos.
Não é nenhum segredo que a
biblioteca é o local onde estão reunidos
diferentes tipos de livros, que abrangem os
mais variados assuntos. Este é um espaço
essencial para a aquisição de
conhecimentos e, por norma, procurado
por pessoas que desejam explorar a
literatura, estudar ou trabalhar. Pra
satisfazer sua curiosidade, esta data Dia da
Boblioteca surgiu no Brasil, em referência
a Semana Nacional do Livro e da
Biblioteca e o Dia do Bibliotecário, ambos
instituídos a partir do decreto nº 84.631, de
9 de abril de 1980. Aliás, a Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca costuma
ser celebrada entre os dias 23 e 29 de
outubro, enquanto que o Dia do

Bibliotecário é comemorado em 12 de
março.
Como o Decreto datado de 9 de
abril de 1980 instituiu no país a Semana
Nacional do Livro e da Biblioteca, bem
como o Dia do Bibliotecário, esta data,
hoje, ficou conhecida como o Dia da
Biblioteca. Em caráter de curiosidade, a
Semana Nacional do Livro e da Biblioteca
é comemorada de 23 a 29 de outubro, e o
Dia do Bibliotecário foi determinado para
o dia 12 de março, por ser a data de
nascimento do publicitário, escritor e
poeta cearense Manuel Bastos Tigre, que
exerceu a função de bibliotecário por 40
anos, sendo considerado o primeiro
bibliotecário por concurso do Brasil.
A comemoração desta data é
essencial para
relembrarmos a
importância da leitura, apesar de muitas
pessoas não gostarem de praticar esta
atividade,
conforme define Carlos
Drummond de Andrade em frase célebre
sobre a leitura. "A leitura é uma fonte

EXPEDIENTE

inesgotável de prazer, mas por incrível que
pareça, a quase totalidade, não sente esta
sede". Além de ser importante
culturalmente, é comprovado que o hábito
da leitura causa bem-estar mental.
Estudos recentes mostram que o
processo de imaginação que as pessoas
fazem quando lêem um livro é muito
diferente daquele gerado por um filme ou
outro método
audiovisual, por isso,
existem tratamentos de saúde feitos com
Biblioterapia. Em uma de suas palestras,
Bill Gates declarou: "Meus filhos terão
computadores, sim, mas antes terão livros.
Sem livros, sem leitura, os nossos
filhos serão incapazes de escrever –
inclusive a sua própria história". Por que
não seguir este exemplo? Em tempos que
se propagam tanto o porte de armas, ainda
ficamos com o porte de livros, convidando
o leitor a se alistar numa biblioteca hoje
mesmo, o dia é sugestivo e nesta guerra a
meta é o saber.
***___AbreLivros/CBL/SNEL.
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CONECTA-MUNDO

Réplicas da tela do internacional Sebastião Mendes, serão comercializadas pelos Rotarys e a renda será será destinada para o combate à poliomielite no mundo

Artista plástico de Cáceres
doa tela para Rotary Club
Redação c/ C.N

Foto: Divulgação

O

renomado artista
plástico internacional
Sebastião Mendes,
sucesso em vernissages na
Europa, (inclusive Museu do
Louvre) terá uma de suas telas,
Conectando com o Mundo,
presenteada ao presidente do
Rotary Club no Brasil Mark
Daniel Maloney é do artista
plástico Sebastião Mendes. A
obra do artista cacerense
integrará as cento e quatorze que
serão recebidas pelo Distrito
4440 em comemoração aos 114
anos do Rotary no mundo.
A solenidade de entrega
da obra "Conectando com o
Mundo," ao Rotary Cliub,
acontecerá no dia 4 de setembro
deste ano em Brasília, adiantando
Maloney, que as réplicas serão
enviadas aos vários clubes pelo
Brasil, autografadas pelo artista
plástico Sebastião Mendes, que
ultimamente reside na cidade de
Assis, no interior de São Paulo.
Conforme Maloney, as
réplicas autografadas , serão
comercializadas com o Distrito
4440 e a renda auferida será

Cacerense, Mendes, que ocupa a
terceira cadeira da Academia
Brasileira de Belas Artes no Rio
de Janeiro, detalhou a obra
Conectando com o Mundo, como
uma revelação em tela, a fim de

PREFEITURA ALERTA

Titulares de terrenos sujos
serão multados em Cáceres

Assessoria

B

Sebastião Mendes com o Pte. Do Rotary de Cáceres Washington Calado

destinada para o combate à
poliomielite no mundo. De
acordo com o governador eleito,
Washington Calado (2019/2020),
a iniciativa não só beneficia quem
precisa da ajuda do Rotary mas
também faz a cultura matogrossense ser conhecida.
"É um modo de levar

nossa arte para o Brasil e para o
mundo. À partir do momento em
que nosso presidente for
contemplado com essa obra, eu
tenho certeza que muitos do
nosso clube vão também querer
adquirir uma réplica dela e ajudar
nessa ação" afirmou.
Via fone ao Correio

PROJETO SINFONIA

Abertas 28 novas vagas para
aulas de música em Cáceres

Assessoria c/ Redação

O

Projeto Sinfonia da
Universidade do Estado
de Mato Grosso Carlos
Alberto Reyes Maldonado
(Unemat) está com inscrições
abertas para o preenchimento de
28 vagas em aulas de
bombardino, clarinete,
percussão, trombone, trompa,
trompete e violino.
Os interessados deverão
se inscrever, em dias úteis na
Sede Administrativa da Unemat,
localizada na Avenida Tancredo
Neves, 1095, Cavalhada II, em
Cáceres, na Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura (Proec), das
8h00 às 12 horas e das 14h00 às
17 horas.

mostrar a conexão do Rotary com
os trabalhos sociais feitos pelo
clube em todo o planeta e que a
cultura pantaneira de Cáceres
está inserida na tela com a famosa
viola de cocho.

É exigida a idade mínima
de 10 anos para inscrição, que no
caso de menores deverá ser feita
pelo responsável, e são
necessários os documentos
pessoais. As aulas para os
instrumentos musicais são
gratuitas.
A quantidade de vagas em
cada instrumento e o horário das
aulas é a seguinte: Bombardino,
com o professor Elieksão, 2
vagas, na Turma B, às segundas e
quartas-feiras, das 19:30 às 21;
Clarinete, com o professor
Robson, 2 vagas na Turma A, às
terças e quartas-feiras, das 8 às
9:30; 1 vaga na Turma B, às terças
e quartas-feiras, das 9:30 às 11;

Percussão, com o professor
Yanderson, 1 vaga, na Turma A,
às terças e quintas-feiras, das 13
às 14:30; 1 vaga, na Turma B, às
terças e quintas-feiras, das 14:30
às 16; Trombone, com o professor
André, 1 vaga, na Turma A, às
quartas e sextas-feiras, das 13:30
às 15; Trompa, com o professor
Danilton, 1 vaga, na Turma B, às
segundas e terças-feiras, das 19 às
20:30; Trompete, com o professor
Gilmar, 2 vagas, na Turma A, às
segundas e quartas-feiras, das 8
às 9:30, 2 vagas, na Turma B, às
segundas e quartas-feiras, das
9h30 às 11h00; Violino, com a
professora Pâmela, 15 vagas, às
terças e quintas-feiras, das 19 às
20:30. Mais informações podem
ser obtidas na Proec pelo telefone
(65) 3221-0051.

Foto: JCC

aseado no Código de
Obras e Posturas do
município, a Prefeitura
de Cáceres coloca em prática as
leis que obrigam os proprietários
de lotes urbanos a manterem
limpos os terrenos, livres de lixo,
entulho e mato. No primeiro
momento, os donos de lotes sujos
são notificados, com um prazo
para executarem as devidas
limpezas. Caso não o façam, são
multados em 50 URMs (R$
1.892,50) conforme determinado
em lei. Em seguida, a Prefeitura
executa a limpeza e soma os
custos do serviço ao valor da
multa, totalizando mais de dois
mil reais.
A Prefeitura informa
ainda que a medida se faz
necessário em razão do grande
número de lotes com aspectos de
abandonados pela cidade,
cobertos de todo tipo de sujeira e
presença de animais
peçonhentos, como cobras e

aranhas, sendo que o que mais
preocupa é a infestação do
caramujo africano, que se
intensifica com as chuvas nesta
época do ano. Trata-se de um caso
de saúde pública e o município
busca o controle nessas situações
que ameaçam a saúde da
população. O caramujo pode
transmitir doenças graves
Cientificamente chamado
Achatina fulica, quando
infectado por um parasita pode
transmitir duas doenças
diferentes, a estrongiloidíase e a
meningite eosinofílica.
Tem como características
cerca de 15 a 20 cm de
comprimento e chega a pesar 200
g. A meningite eosinofílica
acontece quando o verme chega
no sistema nervoso central
inflamando as meninges que
recobrem o cérebro. A
estrongiloidíase causa intensa
dor abdominal que pode ser
confundida com apendicite.
Foto: Assessoria

Inicialmente os sujismundos serão notificados pela fiscalização

Projeto é coordenado pelo Dr.em musica Maestro Erizane Nunes
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QUADRADA NO TRANCO

Dupla que se escondia em V.G e roubava carros para levar até a Bolívia, foi grampeada em Cáceres, com a Hilux da AMM, roubada na capital

Ladrões são presos em Cáceres
com carro roubado em Cuiabá

Gefron c/ Redação

Foto: Gefron

U

ma caminhonete da
Associação MatoGrossense dos
Municípios (AMM) roubada na
última quinta-feira (4), em
Cuiabá, foi recuperada pelos
policias do Grupo Especializado
de Policiamento na Fronteira
(Gefron) na madrugada de
sábado último, (6). O veículo
estava sob posse de dois rapazes
em atitudes suspeitas no
município de Cáceres.

O automóvel, que
pertence a AMM, foi localizado
no momento em que policiais
realizavam rondas de rotina pelo
município.
Os suspeitos que
conduziam a caminhonete Hilux
branca, placa QBY-2857, ainda
tentaram fugir dos policias, mas
não obtiveram resultado positivo
e durante checagem veicular foi
constatado que se tratava do
veículo roubado em Cuiabá.

A policia suspeita que os
dois marginais deveriam levar a
camioneta valiosa para a Bolívia,
a fim de barganhar com drogas,
(cocaína), uma pratica comum
em nossa região, cujas
cabriteiras, tem servido de
atalhos para o vizinho país, onde
em San-Matias, o narcotráfico é
famoso tanto no submundo das
drogas como da polícia que anda
alerta vez por outra,
desarticulando de varejistas a

CACHAÇA E BALAÇO

Bebeu todas, pegou carona
com estranho e foi baleado

Da Redação

O

sábado dia 6 de abril
amenhecia e um elemento
deu entrada no Hosdpital
Regional de Cáceres, com ferimento
provocado por arma de fogo num dos
ombros, cujo projétil segundo
relatos do plantão medico,
informava que havia se alojado na
coluna da vitima, identificada como
Ronei José da Silva, 28.
No local do tiro, já havia
sido colocado um dreno, quando a os
policiais estiveram no local (HRC) a
fim de apurar a tentativa de
homicidio, constatando os
investigadores da Policia Judiciária
de Cáceres, (1º DP), que a vitima,
residente no bairro Jardim Paraíso,
havia sido socorrida por terceiros
quando estava caído próximo a
ponte Marechal Rondon. No
hospital onde Ronei estava em
observação, os policiais foram
informados inclusive pelo próprio
Ronei, que ele estava trabalhando
ultimamente numa fazenda na região
fronteiriça com a Bolívia e no sábado
após ingerir bebidas alcoólicas,
meio chalau, pegou carona com um

desconhecido que vinha pra Cáceres
num Gol vermelho e foi aí que a
porca torceu o rabo.
Nas proximidades da ponte
Marechal Rondon, entrada de
Cáceres, Por motivos que não soube
esclarecer, segundo ele, sem mais
nem menos o motorista do gol
desferiu-lhe umtiro de revolver e

jogou-o fora do carro, evadindo-se.
Praticamente desmaiado ele disse ter
tomado sentidos na verdade, jás no
interior do Regionalde Cáceres, para
onde foi socorrido.
O caso está sob
investigações da PJC de Cáceres,
queapura as causas e a autoria do
atentado.
Foto: Ilustrativa

Larápios Willian da Silva e Edilson Cunha de Oliveira, estão no xilindró

mulas pesadas.
Foram presos Willian da
Silva e Edilson Cunha de
Oliveira, os dois são moradores
do município de Várzea Grande,
mas que não vão comer ovo de
páscoa este ano coma familia,

salvo, na visita no cadeião do
Nova Era, onde devem passar
uma boa temporada de férias
forçadas. . Já o veículo foi
encaminhado para a Delegacia
Especial de Fronteira em
Cáceres.

Bala no ombro torna-se perigoso para a vitima se transfixa na coluna

VIDA TORTINHA

Casal roda em Cáceres
com matula fotográfica
Da Redação

A

policia militar de Cáceres
prendeu domingo último um
casal de ladrões, de iniciais
E.C.S.O e G.A.V, ambos com 37 anos de
idade e alguns tantos de malandragem,
que havia roubado equipamentos
fotográficos de uma vfitima durante a
madrugada do mesmo dia, avaliados em

R$ 15 mil. Conforme a vitima, nome
preservado à imprensa, ela reotnava de
uma festa, onde estivera realizando
acobertura fotográfica, ganhamdo uns
troquinhos quea vida anda feia. E mais
feia ainda ficou, quando foi aboraddo
por volta das 4h00 pelo ladrão, que
ameaçador com um porrete nas mãos,

despojou o indefeso de sua mochila
onde estavam os apetrechos, como
câmera, flashes, lentes, entre outros
equipamentos.
Horas após o roubo, com base
nas informações da vitima, dados
fisionomicos do larápio, figuroinha
carimbada da policia, o lalau foi em
cana, pouco depois do meio dia, quando
caminhava na maior tranquilidade pela
Rua dos Professores, no Bairro
Marajoara, carregando uma maquiina de
lavar roupas, possivelmente furtada.
Num baculejo no pilantra, os PMs
encontraram a ligeira (mochila) com
todos os equipamentos roubados da
vítima.
No papo reto com o gatruno,
ele disse que outros pertences da vitima
estavam no barraco de sua comparsa, a
G.V.A, vulgo Tortinha, no bairro do
Rodeio. Numa batida geral no chatô da
dupla, tudo foi recuperado e devolvido à
vitima e o casal, vai passar a semana
santa no diabo do xilindró.

Foto: PM/MT

Equipamentos foram apreendidos com o ladrão horas após o roubo

Cáceres-MT, terça-feira 09 de abril de 2019

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

SINAL DE ALERTA

Não é justo você ter que gastar com algo que deveria ter sido feito com o dinheiro dos seus impostos

Buraco na pista causa danos
no seu veículo: Quem paga?
Editoria

V

ocê sabia que pode ser
indenizado ao ser
prejudicado por um
buraco na rua? Essa é uma
situação pra lá de comum, já que
as condições em nossas vias e
rodovias não são das melhores.
De repente, você estava
dirigindo de noite, não viu um
buraco e furou o pneu. E aí, o
estrago foi grande – e a despesa
t a m b é m . M a s a
responsabilidade é de quem,
afinal? Não é sua!
Provavelmente, isso já
aconteceu com você ou com

a segurança de todos e também
zelando pela cidade.
Cediço, que a
não
conservação de via pública em
razão da omissão ou descaso do
poder público gera muitos
transtornos e pode até provocar
prejuízos materiais e causar
ferimentos. Quando uma dessas
situações acontece, o que fazer?
Veja bem, quem sofrer acidente
nas vias urbanas ou rodovias
por causa de um buraco tem
direito a ser ressarcido ou
indenizado pelo responsável.
Por isso a vítima pode recorrer à
Justiça.
No caso do ajuizamento
de um processo, são necessários
alguns procedimentos: 1)
Registrar boletim de
ocorrência; 2) Reunir provas:
fotos do buraco, do acidente e
do veículo; 3) Conseguir
testemunhas; 4) Realizar no
mínimo três orçamentos do
conserto do veículo, e, por
ultimo, juntar recibos com
gastos relativos à medicamento
e atendimento médico (se for o
caso).
O
d e v e r
d a
administração pública
indenizar o cidadão decorre da
constatação de que o Poder
Público poderia e tinha o dever
de agir, mas foi omisso, e dessa

alguém que você conhece. E se
há buraco na rua, significa que
alguém deixou de fazer seu
trabalho, correto?
Não é justo você ter que
gastar com algo que deveria ter
sido feito com o dinheiro dos
seus impostos. Por isso, vamos
ensinar como solicitar
indenização da prefeitura e o
que você deve fazer para ser
ressarcido em situações como
essa. Ao acionar o órgão
responsável pela via e saber
como solicitar recapeamento de
rua, você está contribuindo com

omissão resultou o dano.
O §3º, do artigo 1º, do
Código de Trânsito Brasileiro,
determina: “Os órgãos e
entidades componentes do
Sistema Nacional de Trânsito
respondem, no âmbito das
respectivas competências,
objetivamente, por danos
causados aos cidadãos em
virtude de ação, omissão e
manutenção de programas,
projetos e serviços que
garantam o exercício do direito
do trânsito seguro.”
Também, o artigo 37,
caput, da Constituição Federal
determina: “A administração
pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, obedecerá
aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte: § 6º, do
inciso XXII: As pessoas
jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras
de serviços públicos
responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade,
causem a terceiros, assegurando
o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo
ou culpa.”
Dessa forma, de acordo

com o que dispõe a Constituição
Federal, em caso de omissão a
responsabilidade da
Administração Pública está
assentada na ocorrência de dois
pressupostos: a falta do serviço
que incumbia ao ente público
realizar e a culpa por não haver
realizado, sendo assim,
demonstrando por meio de
prova documental que os danos
causados foram provocados por
buraco, tem o cidadão direito à
indenização. Vale lembrar que,
se o buraco estava em área
urbana, a ação deverá ser
impetrada contra a prefeitura
que é responsável pela
conservação das vias urbanas.
No caso de rodovias públicas, a
ação será contra o responsável,
que poderá ser o governo
estadual ou federal.
Já no caso das rodovias
privatizadas, a ação deverá ser
contra a concessionária. Não
abra mão dos seus direitos!
Procure alguém para se
informar, um advogado de sua
confiança, ou o servidor de
Defensoria Pública para que ela
possa tomar as providências,
inclusive em relação às provas,
de uma maneira orientada para
que ela possa apresentar ao juiz
a ação da melhor forma
possível.
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Tanto a reforma da Delegacia de Jauru quanto as obras Delegacia de Pontes e Lacerda, foram viabilizadas por meio da grande parceria, com o Poder Judiciário

Polícia Civil reinaugura nesta terça
delegacias em Jauru e P. e Lacerda
PJC-MT c/ Redação
Foto: PJC-MT

Prédio recebeu todas as melhorias para atendendimento humanizado

C

om novas estruturas
físicas, melhores
condições e adequações,
duas unidades da Polícia
Judiciária Civil de Mato Grosso
da região de fronteira serão
inauguradas nesta terça-feira (9).
A Delegacia de Polícia de Jauru
trocou de prédio e a Delegacia
Regional de Pontes e Lacerda foi

revitalizada, ambas para melhor
prestação do serviço policial nas
localidades.
Por meio de parceria com
o Conselho Municipal de
Segurança (Conseg) e demais
setores da sociedade civil
organizada, mais de R$ 300 mil
foram investidos na manutenção
e reforma das duas delegacias de

polícia. As inaugurações
acontecerão, às 9h30, em Jauru, e
,às 15 horas, na cidade de Pontes e
Lacerda. No município de Jauru,
a Delegacia de Polícia passa a
partir desta terça-feira, a
funcionar na Avenida Rui
Barbosa, nº. 185, centro da
cidade, onde funcionava o Fórum
da Comarca, desocupado depois
que o Judiciário mudou para sede
própria. O prédio foi então cedido
pela Prefeitura Municipal e
reformado, após obtenção de R$
101 mil por meio de Termo de
Ajustamento de Conduta, com o
Ministério Público Estadual, para
a restruturação do local.
Na cidade de Pontes e
Lacerda, as obras finalizadas de
reforma da Delegacia Regional,
onde foram colocadas cerâmicas
em todos os ambientes,
reformados os banheiros, feitas
pinturas interna e externa de
acordo com a padronização da
Polícia Civil, construída elevação
dos muros, colocado portão
elétrico, criada sala de reunião
com novas cadeiras, instalado
mais um cartório administrativo,
além de um auditório com

capacidade para 35 pessoas, entre
outras benfeitorias, serão
entregues também, hoje, (9).
A Delegacia Regional de
Pontes e Lacerda foi
incrementada com porta de
entrada e janelas de blindex. A
cozinha também foi reformada e
valorizada com mobílias e

eletrodomésticos doados pelo
empresariado local, bem como
armários fabricados pela
marcenaria do Centro de
Detenção Provisória local. A
garagem foi ampliada, com
espaço para guarda do veículo
utilitário (van) que há 4 anos
estava exposta a chuva e sol.

INSCRIÇÃO DO ENEM

Estudantes têm até amanhã
para pedir a isenção da taxa
MEC c/ Redação

A

inscrição do Enem (Exame
Nacional do Ensino Médio)
custará R$ 85,00 valor é
maior do que o cobrado no ano
passado, que foi de R$ 82. Os
estudantes que se enquadrarem nos
critérios de isenção, terão até
amanhã, (10) para fazer a
solicitação. As inscrições no Enem
2019 poderão ser feitas de 6 a 17 de
maio.
Segundo o Inep (Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira), após
fazer a inscrição, os estudantes terão
até o dia 23 de maio para efetuar o
pagamento, respeitando os horários
de compensação bancária. Somente
após o pagamento, a inscrição é
confirmada.
A isenção deve ser solicitada
pela Página do Participante do Enem
até as 23h59 (horário de Brasília) da
quarta feira, 10 de abril. No mesmo
período, os estudantes isentos no ano
ano passado que faltaram o exame,
podem apresentar justificativa e
solicitar novamente a isenção.
Podem solicitar a isenção da
taxa os estudantes que estão
cursando a última série do ensino
médio, em 2019, em escola da rede
pública; aqueles que cursaram todo o

ensino médio em escola da rede
pública ou como bolsista integral na
rede privada, com renda, por pessoa,
igual ou menor que um salário
mínimo e meio, que em valores de
2019, equivale a R$ 1.497.
São também isentos os
participantes em situação de
vulnerabilidade socioeconômica, ou
seja, membros de família de baixa
renda com NIS (Número de
Identificação Social), único e válido,
com renda familiar por pessoa de até
meio salário mínimo, ou R$ R$ 499,
ou renda familiar mensal de até três
salários mínimos, ou R$ 2.994.
No dia 17 de abril, o Inep vai
divulgar a lista, também no portal do
Enem, daqueles cujo pedido foi
aprovado. Esses participantes, assim
como os demais, deverão fazer ainda
a inscrição no Enem no período de 6
a 17 de maio.
Os participantes que forem
reprovados poderão entrar com
recurso, no período de 22 a 26 de
abril, na Página do Participante.
O resultado do recurso será
divulgado, no mesmo endereço, a
partir do dia 2 de maio. Segundo o
Inep, os participantes isentos
representam, geralmente, cerca de
70% do total de inscritos. Foto: Ilustrativa

Prazo encerra-se amanhã às 23h59, horário de Brasília

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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FINALISTA INVICTO

Dourado poderia perder de um gol de diferença, mas vazou três vezes as metas do rival, não sofreeu nenhum gol e com 5 a 0 no geral, despachou de vez o Verdão

Imbatível Cuia despacha
o Luverdense do estadual

S.N c/ Redação

Foto: Olhar Esportivo

O

Cuiabá Esporte Clube venceu
na noite de sábado último por 3 a
0, o Luverdense no jogo de volta
válido pela semifinal do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello, em partida realizada na
Arena Pantanal e com o resultado o
Dourado ficou com a vaga na final do
Estadual.
Conforme a direção do
Luverdense, sem desmerecer o dourado
cuiabano, reconheceu que o Verdão de
Lucas com jogo decisivo contra o
Fluminense, nesta terça-feira, no
Maracanã, pela Copa do Brasil, poupou
os jogadores titulares, escalando para o
estadual de MT, a maior parte de
reservas. Como o jogo da Copa do

Brasil nesta terça tanto Luverdense
como Fluminense precisam vencer, (na
partida de ida realizado na última quartafeira, no Passo das Emas, em Lucas do
Rio Verde, o placar ficou no zero a zero),
o jeito foi poupar os titulares..
Claro, que o Cuiabá não tinha
nada com a situação e com a vantagem
do primeiro jogo da semifinal por 2 a 0, o
Dourado entrou em campo com a
vantagem de poder perder por até um gol
de diferença e nos primeiros minutos
deu espaço para o Luverdense que
valorizou a posse de bola e criou chances
de gol.
Em uma das jogadas de perigo
Bryan cruzou na área pelo lado
esquerdo, Lucas Cassiano fez o

domínio, mas não conseguiu fazer a
conclusão. O zagueiro do Dourado
tratou de tirar a bola. Aos 12 minutos,
Abu abriu pela direita, Lucas Cassiano
preferiu concluir mas a bola saiu pela
esquerda do goleiro Victor Souza.
Para evitar surpresas, a reação
do Cuiabá veio aos 24 minutos. Matheus
Pato se posicionou atrás da zaga do
Luverdense, recebeu lançamento por
cima da defesa, tirou do goleiro e
marcou o primeiro para o Dourado.
O gol desequilibrou um pouco
o Luverdense que passou a ser
pressionado. Júnior Todinho recebeu
pela esquerda, subiu sozinho, cabeceou
forte mas o goleiro Pedrão salvou.
Aos 31 minutos, o lateral

BRIGA COM DOURADO

Chicote empata com União
garantindo a vaga na final
S.N c/ Redação

O

Operário Várzea-grandense e o
União empataram em 0 a 0 na
Arena Pantanal, o jogo de volta
válido pela semifinal do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello, realizado na tarde de
anteontem.
Como o time de Várzea Grande
venceu a partida de ida, por 1 a 0, no
Luthero Lopes, em Rondonópolis, ficou
com a classificação e vai enfrentar o
Cuiabá, que despachou o Luverdense
por um placar agregado de 5 a 0. Sábado
último, na final da competição.
O primeiro ataque da partida
foi do União, já no primeiro minuto
desceu em velocidade, Goteira fez uma
enfiada de bola, mas o Naldo fez a
defesa. Neneca também tentou balançar

a rede, mas chutou de longe, Naldo
novamente defendeu com
tranquilidade.O Operário teve sua
primeira chance de gol aos 14 minutos,
Abner passou no meio de dois e tentou o
canto do goleiro Neneca, que tirou com a
ponta do dedo.
Enquanto o time Várzeagrandense estava na defensiva por ter a
vantagem do empate, o União tentava se
livrar da marcação para abrir o placar.
Aos 18 minutos, o Colorado conseguiu
chegar mais uma vez com perigo e
Naldo deu um soco para jogar a bola
longe. O União ainda teve oportunidade
com kalil, que tocou para Vinícius, mas
ele chegou atrasado. No contra-ataque
Felipe deu passe para o Abner que
também desperdiçou.
Foto: reprodução

Operário segurou o empate diante do Colorado jogando na Arena
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Aos 29, Goteira cobrou,
Talysson ganhou da zaga do Operário,
mas cabeceou mal e a bola saiu por cima
do gol. A resposta do Tricolor Várzeagrandense veio aos 35, em uma bobeada
do Colorado o Operário VG chegou
com perigo e a zaga teve trabalho para
tirar. Na cobrança do escanteio a bola
chegou novamente perigosa e Neneca
salvou.
Abner também perdeu a
oportunidade de abrir o placar para
Operário VG, ele recebeu do Gil pelo
lado direito, deu um voleio, mas a bola
acabou saindo. Com jogadas mal
concluídas e chances desperdiçadas, o
primeiro tempo ficou em zero a zero. No
segundo tempo o União voltou
pressionando mais, e teve chances reais
de gol como no lance em que Deco
conseguiu escapar da marcação e
quando invadiu a pequena área Abner
protegeu. O tricolor aproveitou um
contra-ataque, desceu em velocidade,
mas a bola acabou saindo.
O jogo começou a esquentar
depois dos 33 minutos, falta perigosa
para o União, mas foi desperdiçada. Na
sequência, Lendro lançou para área do
Operário, o jogador do União cabeceou
forte e Naldo se esticou todo e fez uma
bela defesa, mas a jogada não estava
valendo, o arbitro já marcava
impedimento do União.
Bruno, do Colorado, tentou
cruzar pela lateral esquerda, a bola foi
desviada mas ficou viva dentro da área e
kalil de cabeça mandou na mão do
goleiro Naldo do Operário. Já nos
acréscimos, o goleiro Neneca fez uma
bela defesa e segurou o chute do Gil que
ficou cara a cara com ele. Na sequência,
o juiz apitou e finalizou o jogo.

Mesmo com vantagem Cuia não amaciou e enfiou 3 no Luverdense

direito Toni rolou para Todinho que
ficou livre na área girou e mandou para o
fundo da rede, fazendo 2 a 0 Cuiabá.
O Luverdense nem tinha se
recuperado e aos 35, o time do Verdão do
Norte foi todo para área de ataque para
cobrança de um escanteio, acabou
tomando um contra-ataque, Marino livre
chutou no canto e fez 3 a 0.
No segundo tempo Cuiabá
manteve a pose de bola no campo de
defesa e o Luverdense, apesar de ter
voltado com uma postura melhor do que
a que terminou a primeira etapa,
encontrou muita dificuldade de criar as
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Esotérico
A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento intenso em
projetos de médio prazo,
pessoais e profissionais.
Uma viagem internacional pode ser
marcada ou realizada. O momento é ótimo
para planejar projetos futuros,
relacionados aos estudos e viagens.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento intenso em
questões que envolvem sua
vida material e financeira. O
momento é bom para sair em busca de
alcançar suas metas financeiras. Um novo
projeto que envolve o aumento de seus
rendimentos, pode ser negociado.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
nervosismo e emoções à flor
da pele. Uma grande soma de
dinheiro pode ser negociada
e acordada através de uma sociedade ou
parceria financeira. Não é um bom
momento para pedido de empréstimos ou
novos investimentos.

A Lua entra em seu signo e se
une a Marte indicando um dia
de dinamismo e assertividade,
impaciência e agressividade.
Portanto, procure respirar
antes de agir ou reagir, diante
de situações imprevistas e inesperadas. O
momento é ótimo para a tomada de decisões
importantes. Mas pense muito antes de
tomá-las.

A Lua entra em Gêmeos e
se une a Marte no mesmo
signo indicando um dia de
movimento intenso na vida
s o c i a l
e
n o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais aberto,
dinâmico e assertivo, determinado a
alcançar metas estabelecidas. Tome
cuidado apenas com a agressividade.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
nervosismo e dificuldade de
discriminar e expressar
sentimentos e emoções. Procure tirar o dia
para se cuidar, se puder, pois seus nervos
podem estar muito aflorados e sua
sensibilidade à flor da pele. Que tal uma
massagem e um banho energético?

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo
signo indicando um dia
intenso, especialmente no
trabalho. A diversidade e
quantidade de compromissos, de aumento
da responsabilidade, pode deixá-lo muito
estressado. Portanto, procure cuidar de si
mesmo. O que acha de uma sessão de
massagem relaxante?

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
amigos. Um amigo querido
pode estar em apuros e precisar de sua ajuda.
O momento pode estar relacionado com a
concretização de um novo projeto em
equipe.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento intenso e
dinâmico na vida social com
aproximação de amigos. Um
romance que vem sendo desenhado, pode
dar um passo à frente, mas irritar. Procure
não se envolver em brigas e discussões
desnecessárias.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento intenso em
projetos profissionais e
planos de negócios, que
serão colocados imediatamente em
prática. O momento pode estar relacionado
com uma difícil negociação envolvendo
uma promoção.

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
distanciamento da vida
social e maior envolvimento
com sua vida doméstica e
familiar. O momento pode estar
relacionado com uma reforma ou mesmo
uma negociação envolvendo a compra ou
venda de um imóvel.

SOCIAL
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Destaque Vip desta terça-feira é
endereçado a talentosa Verônica
Evenin, que encanta com sua voz e
violão. Com seu estilo sertanejo e
sua simpatia Verônica vem
conquistando muitos fãs em nossa
cidade e região. Desejamos
sucessos na carreira.

By Rosane Michels

A Lua entra em Gêmeos e se
une a Marte no mesmo signo
indicando um dia de
movimento e agitação
social, com a aproximação
dos amigos, novos e antigos.
Você deve tomar cuidado com as palavras
e pensar muito antes de responder ou
reagir, pois você pode estar mais agressivo
do que nunca.

jogadas. Abu tentou para o Verdão,
recebeu pelo lado esquerdo invadiu área,
mas a zaga do Cuiabá tirou para a linha
de fundo.
O Luverdense ainda insistiu na
cobrança de escanteio, Samuel cobrou,
mas a zaga tirou, a sobra ficou com
Helder Ribeiro que acabou devolvendo
de graça para o Dourado.
O Cuiabá ainda teve pelo
menos mais duas claras oportunidade de
fazer o quarto gol e a partida ficou
mesmo no 3 a 0 para o Cuiabá, somando
com os dois do primeiro confronto um
acumulado de 5 a 0.

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

**************
Parabéns a Fátima Amorim pelo seu
aniversário. Que você possa ter muitos
anos de vida, abençoados e felizes, e que
estes dias futuros sejam todos de
harmonia, paz e desejos realizados.

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

Os votos de feliz aniversário a Tatiani
Nascimento, que apagou mais uma
velinha ontem. Que a vida continue
sorrindo e presenteando você com as
melhores graças, com muito amor, com
muita saúde, amizade e felicidades mil.

Registramos a passagem de mais um natalício da querida Maria
José Magalhães a quem enviamos votos de felicidades e muitos
anos de vida. Que o novo ano lhe traga muita alegria e surpresas
boas.

