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CURSO & PALESTRAS
Dentre as instruções, medidas simples, mas importantes, como tirar equipamentos elétricos da tomada ao sair do trabalho, e desligar o registro do botijão de gás

Servidores da câmara recebem
noções de prevenção e socorros
Foto: Assessoria

A Câmara Municipal de Cáceres recebeu no final de semana, um
curso de palestras e treinamentos do Corpo de Bombeiros. De acordo com
o sargento Hélio Bueno da Conceição Jr, a capacitação visou instruir
servidores a atuarem nos casos de princípios de incêndio, conhecendo os
tipos de agentes extintores, os tipos de materiais combustíveis e qual
agente extintor deve-se utilizar no início de um sinistro. Página 03

FRETE MALDITO

Ônibus escolar interceptado
com droga e armas no Matão
Foto: Gefron/MT

Vários itens especiais foram destacados durante as instruções

EM CÁCERES

Creches são adaptadas para
melhor atender a demanda

Coletivo escolar transportava droga e armamento pesado

Para disfarçar das batidas policiais e da caça diuturna do Gefron na
área área de fronteira, o traficante Roberto Pires Cebalho, usava o ônibus
escolar de Enilson Poquiviqui Pires, para o transporte de drogas e armas,
mas acabou rodando. Com os mulões, foram apreendidos 54 quilos de
coca, 685 munições de fuzil AK-47 calibre 317 e cápsulas aparentando
cloridrato de cocaína . Página 04

Foto: Arquivo

A Secretaria Municipal de Educação
aumentou a oferta de vagas em algumas Creches
do município, devido à lista de espera de pais por
matrículas. Pensando em resolver a situação,
foram necessárias algumas adaptações e
reformas nas creches Província de Arezzo,
Garcês e Gotinhas do Saber para oferecer mais
segurança, conforto e educação de qualidade às
crianças.

RASGOU O VERBO

Pivete delata marmanjo no
aluguel de motoca e armas

Creche Província de Arezzo antes
estava com espaços restritos

Foto; PM/MT

Página 03

PREVENÇÃO E COMBATE

Violência sexual é tema de
debates em Quatro Marcos
Foto: Assessoria

O defensor público da
Comarca de São José dos Quatro
Marcos, Paulo Izidório Gonçalves,
proferiu palestra aos alunos do sexto e
sétimo ano da Escola Municipal
Evilásio Vasconcelos, sobre o
Combate ao Abuso e Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes
durante evento realizado pelo
judiciário através do Fórum da
Comarca em parceria com o Poder
Público Municipal.

Juliano da Silva e Lucas Mateus, presos com menores num mocó

Um menor infrator detido no último domingo na Avenida São
Luiz, conhecida área como Faixa de Gaza, entregou de bandeja um
marmanjo Juliano da Silva, morador no bairro do Empa, como o
fornecedor de revolver e motocicleta para ele e sua turma praticar roubos
na cidade. O bandido foi preso com o truta Lucas Mateus num barraco
com um cano 22 e seis munições. Página 04

Página 05
Paulo Izidório Gonçalves, Defensor Público em Quatro Marcos
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Conta Única do Bereré
Quando o assunto é dinheiro e
obrigações financeiras, uma pergunta
que vem a tona é: “para onde vão os
nossos impostos?”. Isto porque os
impostos estão embutidos em tudo o que
adquirimos ou utilizamos. O amigo
talvez não saiba, mas além de estarem
presentes em produtos, estes encargos
estão inseridos também na conta de luz e
no combustível, só para citarmos apenas
dois exemplos. Segundo o papo furado
dos empoderados governantes, os
impostos são para poder garantir a
prestação de serviços e cumprir as
obrigações dos governos, perante à
sociedade. Teoricamente, o retorno que a
sociedade teria com o montante
destinado aos impostos seriam
atendimentos e serviços públicos de
qualidade e eficientes, pelos quais ela
pagou em forma de tributos. Isto em tese,
porque, na maioria dos casos, o que se
observam no Brasil são serviços
ineficientes ou mesmo inexistentes.
Quem precisa do SUS, sabe bem
do que a gente está se referindo, muitas
vezes, nem mesmo uma dipirona o
cidadão excluído tem para atenuar sua
dor. A educação, anda uma lástima,
aquela fartura diria a Dona Maria, farta
tudo; a segurança abandonada a mercê
dos bandidos; moradia, a tal “minhacasa, minha dívida”, anda assustando até
João de Barro; transportes, de péssima
qualidade; Aí, a gente repergunta, cadê o
nosso bereré sagrado e sangrado do
nosso misero salário minimo?
Sem segredo, a gente trabalha
151 dias por ano apenas para pagar
impostos, algo em torno de 35% de tudo
que o trabalhador sério ganha e gasta;
Traduzindo, o salário minimo não é R$

MEGA-SENA
Mais uma semana se passou e não houve
nenhum ganhador no concurso da MegaSena. Na noite de sábado último, (4) o
prêmio do concurso 2.148, sorteado na
cidade de São Paulo, acumulou. A loteria,
que está acumulada há 13 rodadas pagará
no sorteio, hoje, quarta-feira (8) cerca de
R$ 170 milhões. Será que paga mesmo?
Pela lambança que anda, cheira
maracutaia, de repente um desconhecido
de currutela ganha e ninguém sabe quem;
vai ver tem politicagem no meio, não
duvidem.
DIZIMO PARTIDÁRIO
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato
Grosso reprovou as contas do Partido da
República referente o exercício 2013.
Como punição, os magistrados estipularam
que a agremiação não receberá o fundo
partidário durante seis meses. O PR ainda
precisa devolver cerca de R$ 1,8 milhão
aos cofres públicos. A principal
irregularidade detectada foi a prática ilícita
do “dizimo partidário”, que consiste na
imposição aos servidores públicos
estaduais, ocupantes de cargos de
confiança, de pagamento de contribuição
partidária mediante desconto mensal e
automático nas respectivas na contassalário, por meio das quais recebem os
respectivos proventos. Os oportunistas de
partidos de aluguel, fiquem com as barbas
de molho.
DINHEIRO DO POVO
Os deputados federais por Mato Grosso já
consumiram este ano o montante de R$
394,8 mil com cota parlamentar, recurso
público disponibilizado a eles para custear
as atividades parlamentares. Os dados
foram extraídos do Portal da Câmara neste
domingo (5) e comprovam como os
bacanas brincam com o dinheiro do povo,
que sofre no dia a dia para bancar estas
mordomias, uma vergonha, que a continuar
com os mesmos, só vai acabar no dia de São
Nunca.

988,00; só se for o bruto, pois o
liquido, descontado o retido em
impostos, (cerca de 80 no total, tem mais
impostos que partidos políticos na pátria
amarga!), não passa de R$ 653,00.
Mas e daí? Para onde vai nosso
bereré? Diz a tal Receita Federal, que
eles vão para uma conta única, que tudo
que é arrecadado é somado como receita
do governo e depois de feita a divisão
dos valores entre União, Estados e
Municípios, conforme estabelecido na
Constituição Federal, não havendo mais
distinção de valores provenientes de
IPVA ou de IRPF, por exemplo. Tudo
isso entra como receita para o governo
que deve utilizar tais valores de acordo
com o estabelecido no orçamento anual,
no plano plurianual e nas diretrizes
orçamentárias.

Realmente, eles, os poderosos,
tem toda razão, no que tange a Conta
Única, só faltou dizer o principal: Única
porque é nossa, a gente quem paga a
conta do luxo, requinte, pompa,
banquetes frugais nos palácios de
Brasília. Só pra encerrar, apenas este ano
de 1º de janeiro a 3 de maio último, os
mato-grossenses já pagaram R$ 11.810
bilhões em impostos, um aumento de de
6,4% em relação ao mesmo período do
ano passado, em que o estado arrecadou
R$ 11.100 bilhões.
Numa semana, de segunda-feira
(29) até sexta-feira (3), o valor estimado
de arrecadação estava em torno de R$
322 milhões, de acordo com os dados
computados pelo impostômetro
instalado em frente à Fecomércio.
Alguma dúvida ainda? Bom Dia!

Amigos Oftalmologistas!
Olho vivo, bem aberto, porque
nesta terça feira, 7 de maio, foi
comemorado no Brasil, o Dia do
Oftalmologista, uma homenagem ao
profissional responsável pelo estudo,
cuidado e prevenção de doenças ligadas
ao sistema ocular. A origem da data vem
da fundação da Sociedade de
Oftalmologia de São Paulo, em 7 de
maio 1930. No entanto, só foi
oficializada como Dia do
Oftalmologista, no ano de 1968, em São
Paulo, por meio de uma lei de autoria do
deputado e médico oftalmologista
Antônio Salim Curiati. No Brasil, o dia
só veio a fazer parte do calendário
nacional em 1986, quando o então
ministro da Saúde, Seigo Tsuzuki, editou
a portaria nº 398.
A data lembra a importância da
consulta periódica ao especialista ocular.
Desse modo, é possível identificar e
prevenir uma série de problemas comuns
à visão. A Organização Mundial da

CABO DO GUATAMBU
O deputado estadual tucano Wilson Santos
dedicou a manhã do último sábado (4) para
se unir a funcionários da Prefeitura de
Chapada dos Guimarães e carpir um lote no
município. A pedido da prefeita Thelma de
Oliveira, o parlamentar tem dedicado
esforço e emendas para a reforma da
quadra poliesportiva Rafael de Siqueira,
localizada ao lado da Rodoviária de
Chapada dos Guimarães. Já que é pra fazer
demagogia, lembramos ao deputado, que o
terreno da ZPE de Cáceres, tá precisando
de uma boa capinagem, servido?
BLOQUEIO/IFMT
O bloqueio de R$ 5,8 bilhões no orçamento
de 2019 do Ministério da Educação
(MEC), decretado pelo governo de Jair
Bolsonaro (PSL), refletiu nas atividades do
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia de Mato Grosso (IFMT). Como
consequência, houve corte de R$
31.838.793,00 no orçamento do IFMT para
este ano. Falando em bloqueio, que tal
bloquear os grande devedores da Pátria
Amada? Com certeza cobrando deles
mediante constrição nem precisaria ficar
fuçando com esta tal reforma da
previdência.

Saúde estima que atualmente o
Brasil tem quase 1,2 milhão de cegos,
dos quais 60%, ou 700 mil, em números
absolutos, poderiam ter a condição
evitada ou revertida caso recebessem
tratamento adequado a tempo. A
oftalmologia é uma das especialidades
que mais tem evoluído ao longo dos
anos.
Por exemplo, atualmente,
pessoas com astigmatismo podem optar
por lentes gelatinosas, muito mais
confortáveis dos que as que disponíveis
há alguns anos. As cirurgias para
correção deste e de outros problemas
também avançaram muito. Os avanços
na área contribuem muito na excelência
do diagnóstico e tratamento de diversos
problemas e doenças oculares.
Outro avanço está na inclusão na
CBHPM (Classificação Brasileira
Hierarquizada de Procedimentos
Médicos) de tratamentos e cirurgias que
são muito mais personalizados e focados

EXPEDIENTE

dos transplantes lamelares, no
qual será possível fazer a cirurgia em
apenas parte da córnea, e não mais na sua
totalidade, como antes era necessário.
Este novo procedimento garante
que se o paciente tiver problema apenas
no posterior da córnea, não haverá a
necessidade de transplante do anterior e
vice-versa. Isso diminui a chance de
rejeição e infecção no corpo do
transplantado, além de também
disponibilizar que a mesma córnea
transplantada possa ser doada para mais
de uma de pessoa. É fundamental
ressaltar que todos esses avanços se
devem à dedicação de inúmeros
profissionais dessa importante
especialidade médica, que recebe nesta
data, a nossa saudação pela efeméride.

***___Compilagem: Rosane Michelis
– Jornalista, Bacharel em Geografia e
pós em turismo.
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PREVENÇÃO/SOCORROS

Capacitação visa instruir servidores a atuarem nos casos de princípios de incêndio, conhecendo tipos de agentes extintores e ações para evacuação de pessoas do local

Bombeiros ministram cursos
para servidores do município
Assessoria
Foto: Assessoria

A

Câmara Municipal de
Cáceres recebeu no final de
semana, (quinta e sextafeira últimas), um curso de palestras
e treinamentos do Corpo de
Bombeiros. O primeiro dia foi
reservado para a prevenção e
administração de casos de incêndio,
e o segundo para a prestação de
primeiros socorros. Ambos os dias
contaram com palestras pela manhã
e treinamentos práticos à tarde.
De acordo com o sargento
Hélio Bueno da Conceição Jr., a
capacitação contra incêndios visa
instruir os servidores a atuarem nos
casos de princípios de incêndio,
conhecendo os tipos de agentes
extintores, os tipos de materiais
combustíveis e qual agente extintor
deve-se utilizar no início de um
sinistro, além de quais ações tomar
para evacuação de pessoas do local.
“ Ta m b é m r e p a s s a m o s
algumas medidas de segurança,
como tirar os equipamentos elétricos
da tomada antes de deixar o local de
trabalho, não acumular papéis em
locais inadequados, não
sobrecarregar instalações elétricas
com plugues 'T' e desligar o registro
do botijão de gás”, explica o Sgt.
Bueno.

isso com crianças também".
Ela também ressaltou que é
importante ter consciência da
necessidade de médicos
profissionais para socorrer a vítima.
"Nós aprendemos a fazer apenas o
socorro inicial, até a equipe médica
chegar, porque não podemos tentar
remediar tudo sozinhos", explica.
De acordo com o Sgt,
Bueno, as palestras são feitas a partir

MOTO E ARMAS

Marmanjos detidos estariam
municiando pivetes na cidade
Redação c/ R.M

N

a noite de domingo último
(5), por volta das 21:30hs, a
Policia Militar realizando
rondas ostensivas pela Avenida São
Luis, área conhecida como Faixa de
Gaza, e no pátio do posto
carretão,três menores suspeitos
estavam abastecendo uma moto
Factor, de cor preta.
Num papo reto, sem caô
com um dos menores, este disse que
estava abastecendo a moto para fazer
uma fita com seus comparsinhas,
que eles iriam roubar um celular no
Bairro do EMPA. O suspeito disse
ainda que a moto que estavam
usando era de Juliano da Silva. Já
outro menor, disse que Juliano,
aluga a arma de fogo pelo valor de
100 reais e o aluguel da moto sai por
50 reais.
Após ouvirem o relato dos
menores e de posse dos endereço, os
policiais foram até a residência do

Curso focou na prevenção e treinamentos de primeiros socorros

O servidor Jefferson Blun,
da Câmara Municipal, que
participou do curso, comenta as
atividades realizadas no primeiro
dia: “Tivemos uma palestra na
manhã e um treinamento prático à
tarde. Aprendemos a utilizar a
mangueira para extinguir o incêndio
e a trabalhar em grupos, visando
resolver a situação com a maior
agilidade possível.” Para Jefferson, a

relevância das palestras e
treinamentos se dá pela resposta
rápida que o cidadão saberá dar em
uma situação crítica.
Já referente ao segundo dia,
a servidora Letícia de Oliveira
relatou o treinamento de primeiros
socorros: "Aprendemos a imobilizar
o acidentado, a identificar o foco do
problema e a prestar o socorro inicial
até a ambulância chegar. Fizemos

DEMANDA CRESCENTE

Em Cáceres, creches passam por
adaptações para melhor atender
Assessoria SME

N

este ano de 2019, a
Secretaria Municipal de
Educação aumentou a oferta
de vagas em algumas Creches do
município, devido à lista de espera
de pais por matrículas. Pensando em
resolver a situação, foram
necessárias algumas adaptações e
reformas nas creches para oferecer
mais segurança, conforto e educação
de qualidade às crianças das
comunidades.
A gestora das Creches
Província de Arezzo, Garcês e
Gotinhas do Saber, Rosilene Leonel,
afirmou “Tivemos uma melhora
muito significativa nos espaços das
creches.
Na Creche do Garcês, os
banheiros passaram por uma
adequação, com piso antiderrapante

de solicitação dos órgãos.
Os interessados podem
pedir a realização do curso em suas
dependências através de ofício
enviado à 2ª Companhia
Independente do Corpo de
Bombeiros de Mato Grosso,
localizada na Via dos Bandeirantes,
nº 800, Bairro DNER, ou pelo
telefone (65) 3223-4391.

e área própria para banho; as
salas de aula receberam pintura, em
tons suave, próprio para a faixa
etária, e outros reparos, deixando o
clima mais calmo, ameno; a cozinha
foi reformada para melhor atender as
crianças, bem como criado o espaço
da lavanderia, que antes não existia”.
Na Creche Gotinhas do
Saber, foram feitas adequações
necessárias para a acessibilidade,
com rampa de acesso às
dependências da escola, além das
adequações no banheiro e
substituição de portas para facilitar a
circulação/acessibilidade.
Já na Creche Província de
Arezzo, a reforma foi um pouco
m a i o r, o s b a n h e i r o s f o r a m
adaptados, com divisórias para
garantir mais privacidade às

crianças, pois antes era
muito exposto; as salas de
aulareceberam pintura; no pátio
interno foi assentado piso
antiderrapante; a cozinha também
passou por reforma e ampliação,
possibilitando a circulação de ar”.
A Vice-Prefeita e Secretária
de Educação do município, Eliene
Liberato, acompanhou todo o
processo de reforma, e diz estar feliz
com o resultado da parceria com as
escolas. “São muitas famílias
beneficiadas com essas adequações,
pois sem elas seria impossível
acolher mais alunos.
Dá muito prazer ver a
alegria dos pais em poder matricular
seus filhos em um lugar seguro,
adequado, para que possam sair para
trabalhar com tranquilidade.
Esse é o meu compromisso
com a educação”, finalizou.

Foto: Arquivo

Juliano, localizada na Rua
Alvorada, no Bairro EMPA. No
local, por determinação dos
policiais, um dos menores detidos
chegou no portão e chamou pelo
suspeito Juliano, mas quem atendeu,
foi um tal Lucas Mateus, 19, que
rapidamente foi abordado pela
guarnição policial e encontrado em
sua cintura um revólver Cal 22, com
6 munições, sendo 2 deflagradas e 4
intactas, assumindo ser o dono da
arma.
Em seguida os policiais
entraram na residência e
encontraram Juliano, que negou os
fatos relatados pelos menores. No
momento da abordagem foi
encontrado com um dos menores um
telefone celular, que o pivete disse
ser roubado, crime ocorrido na
sexta-feira, 3 no Bairro Junco.
Diante da situação, todos os
suspeitos, foram encaminhados até o
Foto: PM/MT

Juliano da Silva, Lucas Mateus e os pivetes, no click da PM

Creche Gotinha do Saber, uma das que passaram por readequação
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FLAGRA NO MATÃO

Mulas usavam ônibus de transportar estudantes na zona rural, para disfarce, mas não pegou e o flagrante derrubou dupla, carga de cocaína e armas pesadas

Gefron fecha ônibus escolar
transportando droga e armas
Gefron/MT c/ Redação
Foto: Gefron/MT

transporte escolar, e seguia
s e n t i d o F a z e n d a
Triunfo/Pontes e Lacerda. O
condutor do coletivo Roberto
Pires Cebalho, 24, foi preso em
flagrante transportando 54
quilos de pasta base de
cocaína, e mais 685 Munições
de Fuzil AK-47 calibre 317.
Conforme os policiais
ele se apresentou durante a
abordagem, bastante nervoso e
ao ser iniciada a busca
veicular, foi encontrado em um
compartilhamento debaixo do
veículo, vários invólucros, que
apresentavam ser pasta base de
cocaína. Quando questionado
a respeito da droga, o condutor
informou a GU que estaria
recebendo o valor de 10 mil

Micro-ônibus era usado para transportar droga e armas

A

equipe do GEFRON,
realizou a abordagem
de um veículo micro
ônibus de placas KDX 0964

(escolar) durante a manhã de
sábado último (4), no posto
matão localizado na MT 473
KM 80, que era utilizado para

reais pelo transporte e
munições, as quais seriam
levadas até Pontes e Lacerda.
O motorista ainda
relatou aos policiais que a
mercadoria seria entregue nas
proximidades de um comercio
de Posto de Molas. Com o
suspeito, também foi
encontrado R$ 187 em espécie.
Durante a abordagem do micro
ônibus, passou pela estrada
uma picape Strada de cor
branca, placas JKI 4036, com
Enilson Poquiviqui Pires, 43,
na direção, sendo a mesma
interceptada pelos policiais,
que reconheceram nele, o dono
do micro ônibus.
Ao ser abordado e

interrogado, Enilson
confirmou ser dono do microônibus e que ganharia R$ 2 mil
pelo uso do veículo no
transporte. Com ele, foi
encontrado ainda o valor de R$
10.806 em espécie.
Motoristas do coletivo e da
picape, foram presos e levados
à Del Pol de Pontes e Lacerda,
onde constou no auto de
flagrante, as apreensões: 54
Invólucros de substâncias
análogas a pasta base de
Cocaína; 685 Munições de
Fuzil AK-47 calibre 317; 98
Cápsulas de substâncias
aparentando ser cloridrato de
cocaína e R$ 10.993,00 em
espécie.

TRABUCOS NO BARRACO

Foragido da Mata Grande foi
preso com pivete em Cáceres
Da Redação

E

m ação conjunta militares da
Agência Regional de
Inteligência, Força tática,
GEFRON e a guarnição de dia da Polícia
Militar prenderam na última sexta-feira,
dois suspeitos, O. P., 54 e o menor
T.O.R., 16, com cerca de R$ 18 mil,
armas, celulares e uma camionete Hillux
que estava com um dos suspeitos na
estrada conhecida como INCRA Velho.
A ação foi registrada através de
uma denúncia anônima de que um
veículo estaria sendo carregado com
entorpecentes. Fazendo a ronda os
militares avistaram o veículo à sombra
de uma árvore sob a guarda de um
menor. Ao ser abordado o jovem disse
que morava em uma residência nas
proximidades e fugiu para o mato.
Quando a PM efetuou buscas no veículo,
foi encontrada uma arma de fogo.
Os militares foram até uma
casa nas proximidades e perceberam que
uma pessoa saiu correndo para o meio da
mata. Com o auxílio de um drone e cães
farejadores os policiais conseguiram
prender os dois suspeitos. Na casa foram
encontrados dinheiro, um fuzil 762, uma
espingarda calibre 12 e uma carabina de
pressão, munições, além de dois

veículos que eram usados para
fazer o tráfico dos entorpecentes para o
nordeste do Brasil.
O suspeito de 54 anos tem
diversas passagem pela Polícia e consta
ser um dos foragidos do presidio de
Mata Grande, de Rondonópolis. Ele

residia na Bolívia e tinha mais
de dez células de identidade falsas. O
Núcleo de Inteligência não descarta ter
mais suspeitos envolvidos e que tenham
contato com narcotraficantes que trazem
entorpecentes para o Brasil utilizando
aeronaves.
Foto: PM/MT

Marmanjo e pivete ficaram de costas para câmeras da PM e de frente pro xilindró

FIM DA LINHA

Caminhão atola no barro
e derruba ladrões de gado
Gefron c/ Redação

Foto: Gefron/MT

N

a manhã desta quinta-feira (02), por volta das 09:30 horas a equipe do
GEFRON de Porto Esperidião, recebeu informações da Base, as quais
diziam que na localidade da Fazenda Parque dos Vaqueiros, estavam
sendo furtadas 82 cabeças de gado.
A equipe do GEFRON de Porto Esperidião, se locomoveu até o local,
onde foram encontrados dois caminhões, quando realizaram a abordagem, os
motoristas – J.S de 38 anos e P.A.P de 26 anos, alegaram não saber que se tratava
de mercadoria de furto, e acreditavam que o gado estaria sendo levado para os
compradores. Os motoristas ainda relataram que foram acionados via
transportadora.
De acordo com os motoristas dos caminhões, em um dos caminhões
haviam cerca de 45 cabeças de gado e na outra 32. Diante do ocorrido o GEFRON
recuperou no total 82 cabeças de gado, o caso foi encaminhado para a equipe da
cidade de Cáceres, onde serão tomadas as providencias cabíveis.

Brutos gaiolas ficaram atolados na
lama e ladrões foram pro cadeião
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COMBATE AO ABUSO

Abertura do evento, foi segunda-feira (6) na Evilásio Vasconcelos,ontem, na 15 de Junho, hoje na Zeferino José de Matos, fechando amanhã , na Marechal Rondon

Defensor ministra palestra sobre
enfrentamento à violência sexual

Assessoria

Foto: Ferreira Junior

Judiciário e diretamente
com as escolas, que tendem ser
quem recebem a primeira
informação de qualquer ato
inibidor ou até mesmo
constrangedor que venha expor a
sexualidade da criança", afirmou.
Para o defensor público o
trabalho do professor é tão
grande, que ainda que não
perceba ou não receba
informação verbalmente, é
possível notar algumas
características da criança.
«Observa-se que a criança
que tem sido objeto de violência
ou exploração sexual, ela tende a
mudar o seu comportamento e é
nessa proximidade com a família
e a escola, com essa interação
social, que é possível visualizar a
mudança de comportamento e
levar aos setores competentes",
disse.
A palestra ministrada pelo
defensor público deu início às
atividades de conscientização em
razão do dia 18 de maio, Dia
Nacional da Campanha de
Prevenção de Violência e a
Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
Na terça-feira (7), a
palestra com o tema: “Violência
na Infância e na Juventude”, foi
ministrada pelo promotor de
justiça, doutor Fábio Rogério

Defensor público, Paulo Izidório Gonçalves, um dos palestrantes

O

defensor público da
Comarca de São José dos
Quatro Marcos, Paulo
Izidório Gonçalves, proferiu
palestra sobre o Combate ao
Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes durante
evento realizado pelo Judiciário
do Estado de Mato Grosso,
através do Fórum da Comarca em
parceria com o Poder Público
Municipal.
A palestra foi ministrada
aos alunos do sexto e sétimo ano
da Escola Municipal Evilásio
Vasconcelos, no Plenário de Júri
do Fórum da Comarca, com o
intuito de mobilizar a sociedade

sobre a necessidade de se
prevenir, responsabilizar e
denunciar crimes contra a criança
e adolescente.
Gonçalves destacou a
força que as crianças e
adolescentes possuem de
divulgar situações que possam
inibir a exposição da sexualidade
de forma indevida,
complementando que a
legislação atual prevê proteção
integral às crianças e
adolescentes.
«Todo o Estado trabalha
em rede, seja polícia, Conselho
Tutelar, Defensoria Pública,
Promotoria de Justiça, Poder

Sant'Anna Pinheiro, no
Plenário do Fórum da Comarca

José dos Quatro Marcos.

EXPECTATIVAS

Diretoria da JBS estuda
reabrir planta de Cáceres
Assessoria

O

prefeito Francis Maris
Cruz visitou a diretoria
do Frigorífico JBS para
sugerir que a empresa estude a
possibilidade de reabrir a planta
que se encontra fechada em
Cáceres, uma grande estrutura
que já gerou muitos empregos e
renda, mas que hoje se encontra
abandonada.
Em atenção ao pedido do
prefeito, os diretores se
comprometeram em fazer um
estudo completo das
possibilidades e, na última
segunda-feira (6), enviou um de
seus executivos até Cáceres.
O secretário municipal de
Agricultura, Júnior Trindade,
recebeu e acompanhou em visita
às antigas instalações da JBS, no
Jardim Paraíso, o gerente de
relacionamentos do Frigorífico,
Leopoldo Mendonça. Juntos, eles
vistoriam os prédios em que
funcionou a indústria até há
poucos anos.
“Essa é mais uma ação
que faz parte do emprenho e da
dedicação do prefeito Francis na
busca por emprego e renda para a
população. Ele tem percorrido o
Brasil, buscando empresas para
que venham se instalar em
Cáceres.
Assim, ele procurou a
JBS, que prontamente atendeu o
prefeito, enviando um
representante para iniciar um
estudo de viabilidades. Foi um
grande passo que pode resultar na
volta da indústria em Cáceres”,

destacou Junior.
Além das paredes e
coberturas bastante avariadas,
pouco restou de uma unidade que
abatia milhares de cabeças de
gado por semana e como já não
havia mais intenção de reabrir o
local, a própria empresa vendeu
máquinas e demais acessórios,
ficando apenas o que não pode ser
arrancado, como grandes caixas
d'água e estruturas metálicas.
Porém, os barracões e as
diversas salas dos prédios onde
funcionavam escritórios, cozinha
e vestiários, estão em boas
condições, necessitando apenas
de reformas, embora serão
necessários altos investimentos,
segundo constatou o executivo da
JBS.
“É uma pena que isso tudo
esteja abandonado e, tenho
certeza, que juntos, município e a
indústria, vão encontrar uma
saída para reativar toda essa
estrutura”, afirmou Leopoldo.
O executivo disse ainda
que, num primeiro momento, será
feito um relatório, por técnicos da
empresa, para um levantamento
que vai nortear a empresa quanto
às viabilidades de retomada de
funcionamento.
Leopoldo afirma que uma
reativação não seria
necessariamente a volta do
frigorífico de abate, mas que pode
ser outro complexo que possa
gerar emprego e renda ao
município, assim como também
lucros para a empresa.
Foto: Assessoria

Ação que faz parte do emprenho de Francis na busca por emprego e renda
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REVELIA

Neurilan argumentou troca da contadora da associação e com isso houve atraso no encerramento dos balancetes, mas alegação não convenceu o MPC nem o TCE

TCE multa presidente da AMM
por atrasar envio de balancetes
Assessoria

Foto: Arquivo

O

presidente da Associação
Mato-grossense dos
Municípios (AMM),
Neurilan Fraga, foi multado pelo
Tribunal de Contas do Estado em
54,1 UPFs-MT, o que totaliza R$
7,5 mil, por atraso no envio de
documentos e informações
obrigatórias à Corte de Contas. A
determinação é da conselheira
interina Jaqueline Jacobsen
Marques, relatora de uma
representação de natureza interna
proposta pelo próprio TCE.
Consta na denúncia
formulada pela Secretaria de
Controle Externo (Seces) que a
Associação Mato-grossense dos

Municípios descumpriu o
prazo de envio de 16 documentos
de remessa obrigatória ao
Tribunal de Contas. Desses, 11
não foram enviados e cinco foram
encaminhados fora do prazo. Por
causa dessas inconsistências,
sugeriu a aplicação de multa de
280,9 UPFs-MT (R$ 39,3 mil).
Neurilan Fraga foi citado,
via edital publicado em 6 de
agosto de 2018, a apresentar
defesa, mas permaneceu inerte
deixando passar o prazo por isso
foi declarada sua revelia nos
autos.
Somente após ser
declarado revel é que ele

apresentou defesa
alegando o envio das
informações por meio do
Sistema Aplic era terceirizado
para uma empresa contratada.
Argumentou que em junho de
2017 houve troca da contadora da
Associação e com isso houve
atraso no encerramento dos
balancetes referentes aos meses
de março, abril, maio e junho de
2017.
Observou que a nova
contadora ao assumir a função e
tomar conhecimento de algumas
inconsistências, solicitou a
reabertura do Sistema Aplic junto
ao TCE, para que, após a

QUALIDADE DO ENSINO

Corte de mais de R$ 31 mi
deverá impactar o IFMT
Assessoria

O

Governo Federal
anunciou dias atras, o
corte de 12,5% no
orçamento destinado às 19
unidades do Instituto Federal de
Mato Grosso (IFMT) que existem
em 30 municípios do Estado.
O corte deve afetar
serviços terceirizados, água,
energia elétrica, manutenção e
segurança, o que impacta
diretamente na qualidade do

ensino oferecida na instituição.
Ao todo, o valor pode chegar à R$
31.838.793,00.
De acordo com o
documento divulgado pela
instituição na última sexta-feira
(3), o corte pode inviabilizar as
ações planejadas como reformas
nas unidades e novas construções
que estão em andamento, o que
gera preocupação quanto ao
futuro do ensino ofertado pela
Foto: Divulgação

Corte pode inviabilizar as ações planejadas nos campus do IFMT

instituição.
O Ministério da Educação
(MEC) informou que a medida
segue uma restrição orçamentária
imposta a toda administração
pública federal por meio de um
decreto do mês de março, ao qual
houve contingenciamento de R$
5,8 bilhões no orçamento da
educação. E que o bloqueio
operacional, técnico e isonômico,
leva em conta a necessidade do
Governo Federal se adequar à Lei
de Responsabilidade Fiscal
(LRF).
Segundo o MEC, o
bloqueio é preventivo e pode ser
revisto caso a Reforma da
Previdência seja aprovada e as
previsões de melhora na
economia do Brasil se
confirmem.
O bloqueio, conforme o
ministério, vale para o orçamento
do segundo semestre.
Uma reunião entre o
Conselho Nacional das
Instituições da Rede Federal de
educação Profissional, Cientifica
e Tecnológica (Conif), com o
apoio do Fórum de Planejamento
e Administração (Forplan), será
realizada entre os dias 7 e 9 de
maio para discutir o impacto
desse bloqueio para a instituição.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Sperniandis de Neurilan Fraga, Presidente da AMM, não colou

empresa responsável
realizasse os envios mensais. O
Ministério Público de Contas, em
seu parecer, ressaltou que,
segundo as regras trazidas pela
Lei Orgânica do TCE, cabe ao
gestor a responsabilidade pelo
envio das informações
obrigatórias ao Tribunal de
Contas e de prestação de contas
seja por meio eletrônico ou físico.
Ressaltou que ser
fundamental para o exercício do
controle externo pela equipe de
auditoria do Tribunal que o não
envio ou o envio intempestivo
compromete e prejudica a análise
da globalidade dos atos de gestão
praticados pela entidade. Assim,
a relatora acolheu o parecer do
Ministério Público de contas e

julgou parcialmente
procedente a representação
contra Neurilan Fraga pela
irregularidade de natureza grave
“em virtude de descumprimento
do prazo de envio de documentos
e informações obrigatórias ao
TCE-MT”.
“Informo que a multa
deverá ser recolhida aos cofres do
Fundo de Reaparelhamento e
Modernização do Tribunal de
Contas do Estado de Mato
Grosso, no prazo de 60 dias, a
contar da publicação da presente
decisão”, observou a conselheira
Jaqueline Jacobsen.
O não pagamento da
multa resultará na inclusão do
nome do gestor no cadastro de
inadimplentes do TCE.

ABANDONO DE EMPREGO
NADIR CEBALHO ROCHA - CTPS Nº: 2327186 – SERIE:
0060/MT.
Esgotamos nossos recursos de localização e tendo em vista
encontrar-se em local não sabido, solicitamos o comparecimento de
NADIR CEBALHO ROCHA, portador da CTPS Nº: 2327186 –
SERIE: 0060/MT, em nosso escritório, a fim de retornar ao
emprego ou justificar as faltas desde 13/02/2019 dentro do prazo de
72 horas a partir dessa publicação, sob pena de ficar rescindido,
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art.482 da
CLT (RESCISÃO POR JUSTA CAUSA).
JOSÉ ESTEVES DE SOUZA JUNIOR – FAZENDA NOVO
HORIZONTE
CEI: 10.024.11306/04 – Inscrição Estadual: 13.289.659-1
Endereço: Rodovia BR 174, KM 108, Esq. Mais 5 KM MT 265, a
Esq. 36 KM

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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PIMBA, AMARELOU!

Dourado chega a sua segunda vitória dividindo a liderança com o Fogão de Ribeirão Preto, ao passo que o Luverdense em 2 jogos soma apenas 1 ponto

Cuia deu o troco e Verdão
de Lucas amarelou no sul

S.N e C.P c/ Redação

Foto: Correio do Povo

A

pesar de ter tomado um
susto logo no início do
jogo, o Cuiabá devolveu a
derrota sofrida na final da Série C
de 2018 e derrotou o Operário de
Ponta Grossa (PR) pelo placar de
2 a 1, na noite de sábado último na
Arena Pantanal, pela segunda
rodada do Campeonato Brasileiro
da Série B. Os gols salvadores
foram marcados por Alê e Júnior
Todinho. Fernando Augusto abriu
para os paranaenses.
Jogando pela primeira vez
diante de sua torcida pela Série B,
o Cuiabá tratou de pressionar o
Operário de Ponta Grossa (PR)
desde início do jogo. Aos sete
minutos, o time mato-grossense

pediu pênalti após chute
do atacante Mateus Pato. A bola ia
em direção ao gol, mas bateu no
braço do jogador operariano.
A arbitragem preferiu
ignorar o lance. Mas em seu
primeiro ataque, o atual campeão
da Série C do ano passado abriu o
marcador. Aos 12 minutos,
atacante Felipe Augusto chutou a
bola após falha do regular volante
Marino, surpreendendo o goleiro
Víctor Souza. Na base da pressão,
o time treinado por Itamar
Schulle fez valer o ditado 'água
mole em pedra dura, tanto bate até
que fura'.Aos 23, o meia Alê
provou o seu melhor momento na
carreira ao marcar o gol da

igualdade ao 'Dourado'.
'Pé de coelho' de Itamar Schulle, o
atacante Júnior Todinho tratou de
virar o placar para os donos da
casa aos 39 minutos.
O lateral-esquerdo Danilo
foi a linha de fundo, cruzou
rasteiro e o jogador antecipou seu
marcador, tocando de carrinho a
bola para o fundo da rede de
Simão, 2 a 1, para delírio do
torcedor cuiabanista. Na etapa
final, o Cuiabá voltou
determinado em ampliar o placar.
Mas com o andamento do
jogo, viu que não poderia se expor
demais para não sersurpreendido
pelo 'Fantasma'. Quase no fim da
partida, o Operário tomou as

TAÇA CIDADE

S. Lourenço vence o Guanabara
conquistando o Bi-Campeonato
Assessoria F.&N

O

estádio Geraldão,
recebeu no último
sábado, um grande
público, no encerramento da 2ª
edição da Copa Taça Cidade de
Cáceres, realizada pela secretaria
de Ação Social, através da
coordenadoria de esportes, que
está sob o comando do desportista
Marcos Antônio do Nascimento.
Na partida decisiva, São
Lourenço e Guanabara fizeram

um jogo bastante acirrado
durante os 90 minutos. Melhor no
primeiro tempo, o São Lourenço
fez 2 a 0.
Na base do desespero e
em busca de reverter a situação
adversa, o Guanabara, no
segundo tempo, conseguiu fazer
um gol, mais logo na sequência
acabou levando o terceiro, e viu
assim o seu adversário levantar a
taça de campeão da 2ª edição da
Foto: Arquivo

Equipe varzeana S. Lourenço sagra-se bi-campeã da Copa
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Ta ç a C i d a d e d e
Cáceres.Final de jogo São
Lourenço 3 x 1 Guanabara.
Com, a conquista deste
ano, a equipe do bairro São
Lourenço, é bicampeã da
competição, já que o primeiro
título foi em 2017, com uma
vitória nas cobranças de pênaltis,
diante do Juventude de
Clarinopolis, por 5 a 4. Pelo
conquista, o São Lourenço levou
uma premiação no valor de R$
2.600,00, troféu e medalhas. Já a
vice-campeã, o Guanabara, teve
uma premiação de R$ 1.800,00.
A terceira colocada, foi a
equipe do MEC/Stª Cruz, que
venceu o Rodeio, nas cobranças
de pênaltis, por 7 a 6. No tempo
normal, a partida terminou
empatada em 3 a 3. Por essa
colocação, a equipe levou para
casa o valor de R$ 800,00, troféu
e medalhas. Pela quarta
colocação, o Rodeio, recebeu R$
600,00, troféu e medalhas.
Os homenageados este
ano, foram: O policial PM do
Gefron, Creidson Oliveira, e o
vendedor ambulante e
desportista, Rafael do espetinho.

Gaúchos do São José comemoram a vitória diante do Luverdense

rédeas e pressionou muito
em busca da igualdade. Mas não
obteve sucesso.
Outro mato-grossense em
campeonatos brasileiros, o
Luverdense, na série C, não teve a
mesma sorte e jogando em Porto
Alegre, foi derrotado pelo São
José no mesmo sábado,jogando
na casa do adversário, no estádio

Passo D'Areia.
Com a vitória, o clube da
zona Norte de Porto Alegre
termina a segunda rodada do
grupo B com quatro pontos e
ocupa a primeira colocação do
grupo B. Cláudio Maradona, aos
16 min do segundo tempo, e
Rafael Tavares, aos 40, marcaram
os gols do Zequinha.
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SOCIAL

08

******************
Felicidades pra você Amarildo Merotti,
por este dia tão especial que é o 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. Que
seu caminhar seja sempre premiado com a
presença de Deus, guiando seus passos e
instruindo suas decisões, para que suas
conquistas e vitórias, sejam constantes.
Parabéns por hoje, mas felicidades
sempre. Grande abraço da família do JCC.

By Rosane Michels

Esotérico
A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento intenso na
vida social e oportunidades
de novos contatos comerciais. A
comunicação melhora possibilitando bons
acordos e negócios. Dia ótimo para fazer
uma viagem rápida.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de maior assertividade e
determinação relacionadas
à uma viagem ou mesmo a uma mudança
de país ou cidade. Você está decidido a
construir uma nova filosofia de vida.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento em
questões que envolvem suas
finanças. O cuidado com o excesso de
gastos deve ser mantido. É hora de
economizar. O dia é ótimo para alcançar
metas financeiras.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento intenso
nas emoções e necessidade
de finalizar assuntos e situações que têm
trazido preocupações e problemas. Um
acordo financeiro pode ser realizado nos
próximos dias.

A Lua se une a Marte em seu
signo e começa a receber um
tenso aspecto de Júpiter em
Sagitário, indicando um dia
em que você deve tomar
cuidados redobrados com
atitudes impensadas e impulsivas. O
momento é ótimo para alcançar metas na
vida pessoal ou profissional. Cuidado com
a agressividade.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em seu signo, indicando um
dia de movimento na vida
social e nos relacionamentos, pessoais e
profissionais. Tome cuidado com o
excesso de energias, que pode levar a
pequenos acidentes ou mesmo à
agressividade.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se do barulho
social. Procure respeitar seu estado de
espírito e cuidar de sua saúde, pois seu
campo de energias está mais fragilizado.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia intenso e movimentado,
especialmente no trabalho. O momento
pode estar relacionado à chegada de um
novo projeto ou a problemas em um
projeto já em andamento. Cuide de sua
saúde.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento intenso
na vida social e
aproximação de amigos, novos e antigos.
Um bom contato comercial com uma
grande empresa, clube ou instituição
pode ser realizado.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento na vida
social e energia vital bastante
alta, tornando você e seu dia altamente
dinâmicos. Uma pessoa especial pode
despertar sua paixão e hormônios. Um
romance apimentado pode começar.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de boas novidades e
determinação a alcançar suas
metas profissionais. Tome cuidado com o
excesso de energias, que pode levá-lo a
posturas agressivas. Ótimo momento para
apresentar projetos.

A Lua se une a Marte em
Gêmeos e começa a receber
um tenso aspecto de Júpiter
em Sagitário, indicando um
dia de movimento e
envolvimento na vida doméstica e
familiar. Você pode decidir começar uma
reforma em sua casa ou em seu local de
trabalho. Momento ótimo para compra e
venda de imóveis.

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

******************
Uma ótima quarta-feira ao empresário
Washington Calado Barbosa, que todas
as manhãs acompanha a notícias da city
nas páginas do Correio Cacerense.
Forte abraço extensivo a família da
Brasil Química.

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

Uniram-se pelos Sagrados Laços do
Matrimônio, Diego e Larissa Lindote,
que juraram amor eterno perante Deus
e na presença de familiares e amigos.
Que essa nova vida seja plena de
realizações, amor, companheirismo e
respeito. Felicidades ao casal.

Já em ritmo total de preparação para a tradicional festa junina,
a comunidade escolar do Colégio Salesiano Santa Maria, que
realizará a grande festança no dia 01 de junho. Anote aí, a
festança promete muita diversão.

