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ELEIÇÕES BOLÍVIA
Dos 141 eleitores cadastrados em Cáceres conforme a representante do Tribunal Eleitoral da Bolívia, Vivian Rivero, houve abstenção de 55 na secção de votação

Em Cáceres 86 eleitores
compareceram às urnas
Foto: TRE Bolívia

Cerca de 7 milhões de bolivianos foram às urnas no último
domingo (20) para eleger presidente, vice, deputados e senadores
(mandato 2020-2025). Em Cáceres segundo a representante do Tribunal
Eleitoral da Bolívia em Cáceres, Vivian Rivero, dos 141 habilitados, 86
votaram na secção do IEC. Com parcial superior a 95% apurados, Evo
somando 46,86% contra 36,72% de Carlos Mesa, foi eleito. Página 06

JANTAR PREMIADO

Seis felizardos ganharam as
motos do sorteio no Rotary
Foto: Divulgação

Hermanos votaram na secção instalada no IEC de Cáceres

PONTOS POLUÍDOS

Sema alerta que duas praias
em Cáceres estão ameaçadas
Foto: Arquivo

Mato Grosso tem cinco praias
consideradas pela Sema, impróprias para
banho, por oferecerem risco à saúde e
proliferação de doenças como hepatite.
Destes, dois pontos estão em Cáceres, no
Peraputanga (cachoeira) e na praia da
Carne Seca. São monitorados anualmente
lugares que têm fluxo de banhistas, no
período de estiagem, quando o rio baixa e
as praias começam a aparecer.

Em duas dobradinhas, sorteados dividiram os prêmios

Recorde de público, foi a marca de mais uma edição do Jantar
Premiado do Rotary Club de Cáceres no último final de semana, quando
foram sorteadas quatro motos zero Km. Para o presidente do Rotary
Severino Paiva Sobrinho, o evento mais uma vez superou as expectativas,
não somente pela organização, mas pelo jantar de alto nível, agradecendo o
apoio dos parceiros. Página 03

NA FRONTEIRA

Mulas de moto rodam com
carga de cocaína na rabeira
Foto: Gefron/MT

Dados, servem de alerta para se evitar
locais considerados impróprios

Página 03

ELEIÇÕES 2020

Vice prefeita de Cáceres
se filia sexta-feira no PSB
Foto: Arquivo

O Partido Socialista Brasileiro (PSB)
realizará, na próxima sexta-feira (25) e sábado (26),
um ato de filiação com o prefeito de Curvelândia,
Sidnei Custódio, a vice-prefeita de Cáceres, Eliene
Liberato, e o empresário de Comodoro, Hamilton
Julio da Silva. Os eventos acontecem às 19h00 na
Câmara Municipal de Cáceres e na associação
Associação Mato-grossense de Magistrados.

Garupeira das motocas estavam abarrotadas de cocaína

Policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteira
(Gefron) apreenderam 50 tabletes de pasta base e outros 50 de cloridrato de
cocaína transportados em duas Honda Bros (branca e vermelha), na estrada
do São Sebastião, na região de Cáceres. Dois traficantes, de 18 e 53 anos,
que conduziam as motocicletas foram presos. Página 04

Vice Eliene Liberato deixa os
tucanos e vai para os socialistas

Página 03
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Café
da

Esgoto e Saúde Pública

Manhã

Muito se tem questionado acerca
da anunciada política de saneamento
básico em Cáceres, (esgoto sanitário)
com a instalação de Estações de
Tratamento de Esgoto, as tais ETES pela
autarquia Águas do Pantanal, através de
empréstimo de R$ 129 milhões junto à
Caixa Econômica Federal, e
contrapartida do poder público. Óbvio,
que parceladamente, tomadores do
empréstimo terão de pagar a conta
embutida na de água, algo entre 70 a
100% sobre o valor do consumo e uso do
precioso líquido.
Alguns, discordam desta
cobrança, alegando injustificada taxa
por algo que está jogando fora, o esgoto e
a resposta é simples, o cidadão
consumidor não pagará somente pelo
escoamento do esgoto, haja vista, todo
um processo de tratamento para que esse
efluente retorne para a natureza de forma
adequada.
A responsável para levar água
potável às residências, usa todo um
aparato pessoal e tecnológico para a
captação, tratamento e consequente
distribuição, cite-se o consumo de
energia elétrica, manutenção das
tubulações, pessoal, produtos químicos
usados no tratamento, manutenção da
logística de distribuição. No processo do
esgoto, trata-se de outra prestação de
serviço, pois há uma estrutura específica
para a coleta e o tratamento do esgoto.
Veja bem, quando o cidadão dá
descarga em sua residência ou comércio,
o esgoto segue para a rua, onde é
coletado por tubulações, que por
gravidade conduz o esgoto até as
elevatórias onde o mesmo é bombeado
até chegar às Estações de Tratamento de
Esgoto (ETE). Há custo de manutenção
das redes coletoras, caminhões de jato
vácuo (para desobstrução), operação e
manutenção das elevatórias e das
estações de tratamento.

EDITORIA

SEM PARTIDOS ?
O ministro Luís Roberto Barroso, do
STF, convocou audiência pública para o
dia 9 de dezembro próximo, para discutir
a constitucionalidade das candidaturas
avulsas (sem filiação partidária) em
eleições e a gente não tem mais dúvida de
que se uma aberração destas for
aprovada, carimbe o Brasil com a
chancela de Caminha, diante de uma
retração secular. Discutir uma coisa
destas é perder tempo e como tempo é
dinheirão, o salarião dos doutores sai do
nosso bolso.
MERGULHOS FATAIS
Parece conta de mentiroso mas não é:
exatamente sete pessoas se afogaram em
rios de Mato Grosso, no último fim de
semana. No sábado (19) foram 3
afogamentos e 4 no domingo (20), a
maioria deles na Passagem da
Conceição, em Várzea Grande.
Tragédias que acontecem, desafiando as
orientações dos amigos bombeiros que
sempre têm alertado sobre o perigo das
águas, mesmo para os mais experientes.
A gente repete aqui: não sabe nadar,
chuveiro; ingeriu bebida alcoólica,está
com estomago cheio, vai pra areia,
Mané!
BLECAUTE NO BOLSO
O presidente da Assembleia Legislativa,
Eduardo Botelho lembrou que a redução
do ICMS sobre as contas de energia foi
motivo de promessas de Dante de
Oliveira e Blairo Maggi durante
campanhas e que acabou não
acontecendo. Pelo tom de Botelho,
dificilmente, a redução do ICMS é algo
provável de acontecer a curto prazo e o
leitor sabe bem porque, por ser dinheiro
do povo que vai pro ralo do poder; difícil
de ser reduzido, por falta de interesse dos
nossos empregados deputados.
MENO-MALE
De autoria do deputado estadual Silvio
Fávero, o Projeto de Lei nº 403/2019
chega à fase final na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso. A proposta,
que pretende pôr fim às incinerações de
roupas, calçados, além de outros itens
apreendidos durante operações, foi
aprovada em segunda votação, na
semana passada, e encaminhada ao
Poder Executivo para sanção
governamental. De acordo com o
projeto, produtos apreendidos deverão
ser destinados às instituições
filantrópicas e a programas sociais de
amparo à criança, ao adolescente, ao
idoso e à mulher desenvolvidos pela
Secretaria de Estado de Assistência
Social e Cidadania. Loas ao parlamentar
pela boa ideia.
NINHO DO URUBU
Tem flamenguista rindo de orelha a
orelha, com 10 pontos de vantagem para
o 2º colocado e vendo o rubro-negro do
ninho do urubu cada vez mais perto do
titulo, pra tristeza da peixada e porcada;
gambá nem se diga, que anda tão
desligado que atrasa bola pro adversário
marcar gol. Torcendo pra ficar entre os
seis de olho na Libertadores de 2020, os
gaviões voam baixo, quem sabe Bambi e
Peixe escorreguem e aí fica mais fácil.

Este processo é essencial para
uma vida sustentável. Além do meio
ambiente saudável, o sistema de
tratamento de esgoto também representa
saúde, já que o contato da população
com o esgoto reverte na proliferação de
diversas doenças. Sanada esta parte,
vamos para aquilo que mexe com o
sofrido trabalhador, e tão explorado pela
turma do quanto pior, melhor, quem vai
pagar a conta.
Falam em 200 e até 300% do
valor da água repassado na taxa de
esgoto, assustando os assalariados,
quando a realidade geral dos municípios
brasileiros é outra, no máximo 90 a
100%, ou seja, quem paga R$ 35,00 de
água com a implantação da rede coletora
de esgotos, passará a pagar entre R$ 63 a
R$ 70,00 e conforme estudo, a tarifa de
esgoto custa ao consumidor 80% da de
água, uma porcentagem recomendada
pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas, como coeficiente de retorno,

melhor explicando, 80% da água
que é consumida nas residências, parte
retorna na forma de esgoto, desses, 20%
são perdidos na rega de jardins,
evaporação, consumo de alimentos,
entre outros.
Concluindo, é importante que a
população se conscientize que, a partir
do momento que ela tem um serviço de
esgoto, ela tem um serviço diferente do
que o de água. É um serviço adicional,
que consiste na coleta pública e
transporte do material até as estações de
tratamento, onde o esgoto é tratado para
ser devolvido ao meio ambiente dentro
dos padrões ambientalmente adequados.
Ter o esgoto coletado e tratado
implica na redução da poluição e,
progressivamente na economia
doméstica, com melhor saúde para
todos. C'est-fini, taxa de esgoto possui
natureza tributária e se pautar pelas
regras estabelecidas na Constituição
Federal e no Código Tributário

Prevenir é o melhor negócio
Inúmeras empresas, Brasil afora,
passam por dificuldades. Má gestão, falta
de planejamento, briga entre sócios,
problemas tributários, forte concorrência e
baixa lucratividade são algumas das causas
que levam à liquidação – muitas vezes
precoce – de empreendimentos. A crise
econômica dos últimos anos e a
consequente retração do mercado
agravaram o cenário, obrigando muitas
companhias a recorrerem à recuperação
judicial.
De pequenas a gigantes,
encontraram nesse instituto uma chance de
salvaguarda para seus negócios. No
entanto, recente pesquisa do Observatório
de Insolvência da PUC-SP aponta que
apenas 18,2% das empresas paulistas
acabam não indo à falência. Ou seja, é uma
minoria que vence todas as etapas
processuais, ganha fôlego, reestrutura-se e
volta ao mercado.

A maioria não tem a mesma sorte.
Além disso, quase 60% das companhias
que optam pela recuperação judicial
encerram os procedimentos sem
capacidade de investimento e geração de
caixa. Os indicadores são de São Paulo,
mas a realidade se replica em todo o País.
No Rio Grande do Sul, não é
diferente: só em 2019, mais de 130
empreendimentos buscaram contornos na
Justiça para evitar sua extinção. Muitos dos
que estão prestes a entrar em colapso
avaliam que a recuperação judicial é a
única saída – e um dos agravantes é que os
executivos esperam demais para tomar
essa decisão, quando a situação já está
quase irreversível.
Mas há outra forma? Como evitar
que a crise leve à morte da empresa? A
reestruturação financeira, estratégica e
operacional é um dos caminhos
consistentes para trazer vida aos

EXPEDIENTE

empreendimentos. Diagnosticar os
problemas, promover auditorias, rever
processos de gestão e ativar ferramentas
para melhorar a performance interna são
receitas para fugir da judicialização e dar
eficiência fiscal e societária.
O grande desafio, portanto, está em
antecipar o movimento do mercado e
resguardar aquele que – notadamente – é o
coração da companhia: o caixa. Para
protegê-lo, é preciso ser eficiente e avançar
em competitividade tecnológica, definir
estratégias de inserção no mercado,
qualificar a gestão de pessoas e melhorar os
processos. Bem antes de a condição se
tornar insustentável.
Em tempo: recorrer à Justiça é uma
importante saída. Fundamental, muitas
vezes. Mas, sem sombra de dúvidas, a
prevenção ainda é o melhor negócio.
***___Juliana Biolchi é Advogada
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COLIFORMES FECAIS

Estudo de balneabilidade avalia as condições dos locais usados para banho, sendo monitorados anualmente os lugares que têm fluxo de banhistas

Sema aponta que duas praias de
Cáceres oferecem risco à saúde
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

M

ato Grosso tem cinco
praias consideradas
impróprias para banho.
Boletim de balneabilidade
divulgado pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente
(Sema), revela que de 27
amostragens analisadas, cinco
foram classificadas como
impróprias por oferecerem risco à
saúde e proliferação de doenças
como hepatite.
Destes, dois pontos estão
em Cáceres, no Córrego
Peraputanga (cachoeira) e na
praia da Carne Seca.
Apesar de reduzir os
trechos de análise em relação ao
levantamento feito no ano
passado, o número de praias
impróprias aumentou. A
diminuição ocorreu por fatores
como falta de acessibilidade ao
ponto de coleta ou ainda por não
serem mais frequentados por
banhistas. Em 2018 foram 30
pontos analisados sendo quatro
impróprios, neste ano 27, com
cinco impróprios.
Sérgio explica que o
estudo de balneabilidade avalia
as condições dos locais usados
para banho.
São monitorados
anualmente os lugares que têm

substâncias, capazes de
oferecer riscos à saúde ou tornar
desagradável a recreação, entre
outros.
Os dados divulgados pela

Sema além de provocar os
municípios à mudanças, servem
de alerta a população para evitar
os locais considerados
impróprios.

SABOR & SORTE

Jantar premiado do Rotary
sorteia quatro motos O-km
Da Redação

E

Levantamento é realizado no período de estiagem, quando o rio baixa

fluxo de banhistas. O
levantamento é realizado no
período de estiagem, quando o rio
baixa e as praias começam a
aparecer.
Das cinco coletas, há um
limite de coliformes que vai
determinar se a água está própria
ou não para banho.
Um dos critérios para as
águas serem consideradas
próprias é quando em 80% ou
mais do conjunto de coletas
houver no máximo 800 NMP
(número mais provável) de

Escherichia coli por 100
mililitros.
Também poderá ser
considerado impróprio quando
no trecho avaliado for verificado
que na última amostragem foi
superior a 2.000 Escherichia coli
por 100 mililitros; e quando
houver incidência elevada ou
anormal, na região, de
enfermidades transmissíveis por
via hídrica; presença de resíduos
ou despejos, sólidos ou líquidos,
inclusive esgotos sanitários,
óleos, graxas e outras

ELEIÇÕES 2020

Ato político oficializará filiação
de vice prefeita Eliene no PSB

m mais uma edição, o
Jantar premiado do
Rotary Club de Cáceres
bateu recorde de público na noite
de sábado último, 19, evento que
já se tornou tradição e principal
fonte de arrecadação de recursos
financeiros para a manutenção de
todos os projetos de inclusão
social desenvolvidos pelo clube.
A exemplo das outras edições o
Jantar Premiado sorteou 4 motos
0KM e nesta edição fez seis
ganhadores.
Ademir Batista do
Nascimento e Marcos Antônio
Corbelino, foram os ganhadores
da primeira moto, sendo que a
segunda moto saiu para Marcia
Rosa de Andrade. No terceiro
sorteio, dobradinha novamente
entre Elias Pereira da Silva e
Ronilson Farias Majjione
Balbuena, todos da cidade de
Cáceres.
O último sorteado da

noite Pedro Dantas, da
cidade de Lucas do Rio Verde
faturou a quarta moto.
Para o presidente do Rotary,
Severino Paiva Sobrinho, o
evento mais uma vez superou as
expectativas, não somente pela
organização, mas pelo jantar de
alto nível, agradecendo o apoio
da sociedade na aquisição das
cartelas, dos companheiros que
trabalharam para o sucesso da
festa e dos patrocinadores e
apoiadores: Grupo Cometa, Juba
Supermercados, Unimed, Petra
Puro Malte, Construtora
Providência, Aliança, EJGL, JR
Móveis, Contar Contabilidade,
Word Print, Papel Magia,
Seguralta, Atacadão da Madeira,
Sicredi, Brasil Química, Nicole
Joias, Maria Maria, Gráfica
Tigre, Multi Informática, TV
Descalvados, Radio Difusora,
Cáceres Notícias e Jornal
Correio Cacerense.
Foto: Divulgação

Da Redação

O

Partido Socialista
Brasileiro (PSB)
realizará, na próxima
sexta-feira (25) e sábado (26), um
ato de filiação com o prefeito de
Curvelândia, Sidnei Custódio, a
vice-prefeita de Cáceres, Eliene
Liberato, e o empresário de
Comodoro, Hamilton Julio da
Silva. Os eventos estão marcados
para acontecer às 19h00 na

Câmara Municipal de Cáceres,
durante a sexta-feira, e às 8h00,
do sábado, na associação
Associação Mato-grossense de
Magistrados (AMAM).
Conforme o Presidente da
Comissão Provisória do PSB em
Cáceres, vereador Jerônimo
Gonçalves Pereira, além da
filiação, também será feita uma
autorreforma partidária, que irá
Foto: Arquivo

abordar o tema “Inovação
Polícia, Comunicação Digital e
Economia Criativa”.
Os encontros contarão
também com a presença do
presidente nacional do partido,
Carlos Siqueira, do presidente
estadual, deputado Max Russi
(PSB), do vice-presidente da
sigla no Estado, deputado Doutor
Eugênio Paiva, além do senador e
ex-governador do Amapá, João
Capiberibe e representantes de
outros partidos.

Em ambiente descontraído, sorteio de 4 motos abriu o apetite

Eliene Liberato Dias troca assim o tucanato pelo socialismo brasileiro
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NO PANORAMA

Divisão de Roubos e Furtos da Delegacia de Polícia Civil de Cáceres, foi acionada e encontrou os veículos furtados, em uma residência no bairro Panorama

Recuperados em Cáceres, cinco
dos 16 veículos furtados em VG
P
Da Redação

Foto: Reprodução

oliciais civis e militares
recuperaram 12 dos 16
automóveis que foram
furtados durante a madrugada de
anteontem, de uma garagem de

uma empresa revendedora de
veículos na Avenida Dom
Orlando Chaves, no Bairro da
Manga em Várzea Grande.
Sobre o furto ousado, o

empresário Judas Tadeu de
Moraes, proprietário da loja,
registrou boletim de ocorrência,
informando que os assaltantes
quebraram os cadeados e

FINAL DE SEMANA

Adolescente e mulher foram
mortos em Mirassol D'Oeste

Da Redação

D

ois crimes de morte
foram registrados no
ultimo final de semana
em Mirassol D'Oeste, na região
de Cáceres. No primeiro caso,
uma senhora cujo corpo já em
estado de decomposição,
localizado no final da tarde desse
domingo (20) na zona rural,
apresentava uma perfuração na

cabeça, possivelmente de arma de
fogo. A vitima, não tinha
documentos de identidade e de
acordo com a Polícia Militar, uma
pessoa encontrou o corpo por
volta de 17h40 na estrada do
Jabuti. A vítima foi retirada do
local e enviado ao Instituto
Médico Legal (IML) de Cáceres e
somente após exames periciais, a
Foto: Sugestiva

Violência e mortos sem nome, na estatística fatal do submundo do crime

identidade da morta deverá ser
revelada.
No segundo caso, a vitima
fatal foi o adolescente de iniciais,
M.D.S.V, de 17 anos, executado
com tiros na cabeça na noite de
domingo último e
segundo
testemunhas, o menor estava
próxima da Praça da Lagoa dos
Interlagos quando um homem,
ainda não identificado, se
aproximou e atirou diversas
vezes em sua direção. Mesmo
baleado, o jovem conseguiu
correr por alguns metros, mas não
resistiu e caiu logo a seguir.
O assassino, ainda
segundo testemunhas, seguiu a
vítima, se aproximou novamente
e atirou mais duas vezes na
cabeça do adolescente. Logo
depois do crime, o atirador fugiu
em uma motoneta Honda Biz. Já
o menor não resistiu aos
ferimentos e morreu ainda no
local. Com maiores detalhes que
o primeiro caso, faltou a policia,
fornecer à imprensa, o nome do
adolescente assassinado.

Veículos furtados estavam expostos para revenda na garagem de VG.

retiraram o portão da empresa.
De acordo com a polícia,
os veículos estavam com a chave
no contato e quatro deles, ainda
são procurados pelas forças de
segurança do estado.
Os veículos foram
recuperados abandonados em
Cuiabá, Várzea Grande e nos
municípios de Barra do Bugres e
Cáceres.
Recuperados pela policia
civil de Cáceres, um Gol G6
branco de placas QCP 3805; um
Simbol prata, OBE 2431; um
Logan branco, NPQ 8934, um
HB20, OAY 7948 e outro Gol G6
OAP 1618.
Segundo o empresário, os
veículos são seminovos
fabricados entre os anos de 2015 e
2017 e estavam à venda.

Conforme a equipe da
Divisão de Roubos e Furtos da 1ª
Delegacia de Polícia Civil de
Cáceres, a especializada foi
acionada e horas após logrou
encontrar os veículos furtados,
em uma residência no bairro
Panorama, na Via dos Alecrins.
Segundo o Delegado de
Polícia, Wilson Souza Santos, as
equipes da Delegacia Regional, e
das demais quando foram
avisadas do furto na revenda de
automóveis, ficaram atentas por
Cáceres ser o corredor de entrada
desses veículos na Bolívia.
Na Vila dos Alecrins não
foi encontrado nenhum suspeito,
apenas os veículos que foram
conduzidos até o Centro
Integrado de Segurança e
Cidadania – CISC.

SÃO SEBASTIÃO

Mulas dançam na fronteira
com droga em duas motocas
Gefron/MT c/ Redação

P

oliciais militares do
Grupo Especial de
Segurança de Fronteira
(Gefron) apreenderam,
anteontem, por volta das 22h00,
50 tabletes de pasta base e outros
50 de cloridrato de cocaína sendo
transportados em duas Honda
Bros (branca e vermelha), na
estrada do São Sebastião, na
região de Cáceres. Dois
traficantes, de 18 e 53 anos, que
conduziam as motocicletas foram
presos.
De acordo com o registro
do boletim de ocorrência, as
prisões e as apreensões
ocorrerem durante patrulhamento
pela estrada. Aos aproximar de
uma porteira para fazer a
travessia da estrada, foi feito a
abordagem. Dois dos suspeitos
saltaram das motos e efetuaram
disparos contra a guarnição, que
revisaram e fizeram a prisão.
Após a varredura no local,

os policiais notaram que
um dos suspeitos estava baleado.
Ele foi socorrido ao
hospital e, depois, encaminhado à

delegacia de Pontes e
Lacerda para providências
necessárias. Ambos devem
responder por tráfico de drogas.
Foto: Gefron/MT

Droga estava na garupeira das motos dos mulinhas
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DESVIO DO HERÁRIO

A Juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá também decretou o sequestro de mais de R$10 milhões, em valores, imóveis e veículos de luxo

Piran, ex-deputado e mais quatro
são presos acusados de corrupção
O.D/GD e Redação
Foto: Reprodução

de Combate à Corrupção
(Deccor), que ainda cumpriu
outros cinco mandados de
prisão preventiva e sete ordens
de busca e apreensão, que foram
expedidos pela juíza Ana
Cristina Mendes, da 7ª Vara
Criminal de Cuiabá. Além de
Brasília, a ação aconteceu em
Cuiabá e Luziânia (GO).
Além de Piran, foram
presos Djalma Souza Soares e o
ex-vereador de Cuiabá Wilson
Teixeira, o Dentinho. Eles são
ex-servidores da Cepromat na
gestão do ex-governador Silval
Barbosa.
Também em cana, o exsecretário adjunto da Secretaria
de Estado de Educação, Esporte
e Lazer (Seduc) Francisvaldo
Pereira de Assunção e o
representante da empresa
Avençar, Weydson Soares
Fonteles.

A magistrada também
decretou o sequestro de mais de
R$10 milhões, em valores,
imóveis e veículos de luxo.
Também atuou na ação junto
com a PJC, o Comitê
Interestadual de Recuperação
de Ativos (Cira), a Delegacia de
Capturas e Polícia Interestadual
(DCPI) de Brasília e o
Ministério Público Estadual
(MPE).
Piran já foi alvo da quarta fase
da Operação Sodoma, por
suposta fraude de R$ 15
milhões na desapropriação do
bairro Jardim Liberdade, em
Cuiabá.
A intenção seria desviar
dinheiro público em benefício
de uma organização criminosa
liderada pelo ex-governador
Silval da Cunha Barbosa, que
teria usado o dinheiro para
saldar uma dívida com Piran.

Empresário Valdir Piran foi preso logo pela manhã no DF

O

empresário Valdir
Piran foi preso na
manhã de ontem, (22),
em Brasília (DF), durante a
Operação Quadro Negro, que

apura desvios ocorridos no
antigo Centro de
Processamento de Dados do
Estado (Cepromat), atual
Empresa Mato-grossense de

Tecnologia da Informação
(MTI).
A operação foi realizada
pela Polícia Judiciária Civil, por
meio Delegacia Especializada

AÇÕES TÁTICAS

Gefron ministra estágio para
agentes da PJC na fronteira
Secom/MT c/ Redação

P

olicias do Grupo
Especial de Segurança
de Fronteira (Gefron)
ministraram, entre os dias 14 e
19 de outubro, o Estágio de
Adaptação à Fronteira, nos
municípios de Cáceres e Porto
Esperidião.
Ao todo, participaram
11 a l u n o s d o C u r s o d e
Operações Táticas Especiais
(Cote) da Polícia Judiciária
Civil (PJC-MT).
O curso teve como
objeto capacitar e transmitir
conhecimento sobre o
policiamento em região de
fronteira. Dentre as instruções
ministradas estão o
patrulhamento rural, introdução
ao policiamento fluvial,
instrução de tática individual,

n o ç õ e s
d e
sobrevivência, abordagem
policial de fronteira e tática de
ação imediata.
Além das instruções, o
curso foi finalizado com um
estágio operacional nas
principais vias de acesso entre
Brasil e Bolívia.
De acordo com o coronel
PM José Nildo, comandante do
Gefron, a capacitação é uma das
ações de fortalecimento das
instituições de segurança
pública.
“A integração também é
muito importante, pois
possibilita a troca de
conhecimentos específicos
entre as unidades especializadas
e, neste caso, o foco foram as
técnicas aplicadas na região de
Foto: Gefron/MT

Curso encerrou com operação nas principais vias entre Brasil e Bolívia
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QUARTO MANDATO

Com 46,86% contra os 36,72% equivalente a 600 mil votos ou 10,14% de diferença do liberal Carlos Mesa, Evo Morales garantiu a vitória sem segundo turno

No poder desde 2006 Evo
vence eleições na Bolívia
El-País

Foto: AFP

C

erca de 7 milhões de
bolivianos foram às urnas
no último domingo (20)
para eleger presidente, vicepresidente, deputados e senadores
para o mandato de 2020-2025. As
mesas de votação permaneceram
abertas das 9h00 (horário de
Brasília) até as 17h00 e durante o
dia, a
votação ocorreu com
normalidade nos nove
departamentos bolivianos.
Segundo o Órgão Eleitoral
Plurinacional (OEP), 341 mil
bolivianos estiveram aptos a votar
no exterior, distribuídos em 33
países. Os três com mais eleitores
bolivianos, são Argentina, com
161 mil, Espanha, com 72,6 mil, e
Brasil, com 45,7 mil.
Na noite de anteontem,
com 95,38% dos votos apurados, o
presidente Evo Morales,
conseguiu superar a diferença de

10 pontos percentuais
necessárias para garantir a vitória
em primeiro turno e assegurar sua
reeleição. Evo apareceu com
46,86% contra os 36,72% do
liberal Carlos Mesa. Com esses
números, Morales despontando
com 10,14% de vantagem (o
equivalente a 600 mil votos),
garantiu a vitória direta.
Em Cáceres, dos 141
bolivianos habilitados para votar,
40 dos quais cadastrados este ano,
86 compareceram na secção
instalada na Escola IEC, (Instituto
Educacional de Cáceres)
conforme a encarregada do
processo eleitoral do Consulado da
Bolívia Vivian Rivero.
Desde a divulgação dos
primeiros resultados, ainda no
domingo (20), Evo afirmava que
era possível um triunfo sem
necessidade de uma disputa direta

uma vantagem de apenas
8% com 83% apurado, destacou
que os votos do meio rural fariam a
diferença nos números.
Os votos no exterior
também foram computados depois
da primeira parcial e apresentaram
uma grande vantagem para o atual
presidente. Nessa categoria, o
mandatário teve 60,35% dos
votos, contra 26,73% do principal
adversário. Dentre os votantes no
Brasil, 70, 58% chancelaram a
recondução do presidente.
Como era de se esperar
Carlos Mesa que já apontava não
reconhecer o resultado caso a
apuração terminasse dando vitória
para Morales, juntou-se a aliados
em frente ao Tribunal para
protestar contra o triunfo de Evo,
seguido pelo ministro das
Relações Exteriores do Brasil,
Ernesto Araújo, que havia se

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE MATO GROSSO

Presidente Evo Morales, votou na Villa 14 de Septiembre, em Cochabamba

antecipado, afirmando que
acompanhava “com preocupação”

a apuração.

SEM SUBSÍDIOS

Petrobras reajusta preço do
gás residencial e industrial
Assessoria

COMARCA DE CÁCERES

A

Petrobras reajustou o valor do
GLP (gás liquefeito de
petróleo), tanto industrial
quanto residencial (gás de cozinha), a
partir de ontem, (22). O Sindigás
(sindicato das distribuidoras)
informou que suas associadas foram
comunicadas pela Petrobras sobre o
aumento.
No caso do GLP, os botijões
de até 13 kg tiveram aumento de 4,8%
a 5,3%. O GLP industrial
(embalagens acima de 13 kg) deverá
subir entre 2,9% e 3,2%, de acordo
com a região. Ainda de acordo com o
Sindigás, o preço do GLP empresarial
e do GLP residencial estão
praticamente iguais. O sindicato
afirma que isso "é um bom sinal para o
mercado". O governo acabou, em
agosto, com a política de subsídio na
venda do gás de cozinha que vinha
sendo praticada pela Petrobras. O
término se deu por meio de uma
resolução do CNPE (Conselho
Nacional de Política Energética), que
se tornará permanente a partir de
março de 2020. Com o fim da
vantagem competitiva da estatal, o
governo considera que concorrentes
vão se mobilizar para importar o GLP,
a exemplo do que fez a Copagas, que
passou a importar diretamente da

Cartório do 1º Ofício
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS DA
COMARCA DE CÁCERES-MT
Bel. Marília Freire de Campos Fontes
Tabeliã-Oficial
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
1) Na qualidade de
Oficial do 1º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de
Cáceres-MT, FAZ SABER a quem interessar possa, que
foi protocolado nesta Serventia em 17.05.2019, o
requerimento pelo qual o Sr.º Jucenildo Cabreira
Miranda, servidor público, portador do RG nº 200186SSP/MT, CPF 162.237.561-00e s/m Rosilene Simões
Miranda, do lar, portadora do RG nº 0942750-3, CPF
536.195.791-72, brasileiros, residentes e domiciliados
nesta cidade, através de seu procurador, requerem o
reconhecimento do direito de propriedade através da
Usucapião extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da
Lei nº 6.015/1973, do imóvel denominado Lote 18 da
Quadra 05 – Loteamento Parque Nova Era, com a
área de 450,00m², localizado nesta cidade de CáceresMT, sob matrícula 14.210 Lº 2-K-5, deste Registro
Imobiliário, de titularidade de José Luiz dos Santos e
s/mLeonilda Brito dos Santos. Tudo conforme mapa e
memorial descritivo elaborado pelo Técnico
Agrimensor Laércio Garcia, inscrito no CREA sob nº
1201710049, sob Termo de Responsabilidade Técnica –
TRT nº 2940957. Assim sendo, ficam Vossas Senhorias
INTIMADOS, caso tenham interesse, a apresentar
impugnação com as razões de sua discordância, perante
o Oficial deste Registro de Imóveis, situado à Praça
Barão do Rio Branco nº 229 – Centro – Cáceres-MT, das
09:00h às 17:00h, no prazo improrrogável de 15
(quinze) dias corridos a contar da publicação deste,
ciente de que, caso não contestado, presumir-se-ão
aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos
requerentes, sendo reconhecida a usucapião
extrajudicial, com o competente registro conforme
determina a Lei.

Bolívia para atender o Mato
Grosso.
Com a resolução, o governo
pretende manobrar 37% da
composição do preço, incluindo
tributos e margens de lucro na cadeia
de produção e distribuição. Isso deve
levar a uma redução de preço para o
consumidor, na avaliação do governo.
Estimativas iniciais indicam que, com
a entrada de novos competidores, o
preço do gás de cozinha deve cair de
R$ 23 na refinaria para cerca de R$ 16.
A política de redução de
preço para os botijões de 13 kg pela
Petrobras vigorava desde 2005 e foi
instituída no governo do expresidente Lula para ajudar as
famílias de baixa renda. No entanto, o
ministro considera que essa política
distorceu preços sob o pretexto de
ajudar a baixa renda que hoje paga
cerca de R$ 90 por um botijão de gás.
Dados do ministério
mostram que cerca de 70% do gás de
cozinha é vendido em botijões de 13
kg, volume muito acima do que seria
consumido se somente a baixa renda
utilizasse esse insumo. Para o
governo, no passado, essa política se
justificava porque a diferença entre o
preço do gás produzido internamente
e o importado era grande. Hoje, essa
Foto: Ilustrativa

Cáceres, 22 de Outubro de 2019
Catielli de Assis Cabral
Escrevente Autorizada
Aos Ilmos. Srs.
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS
LEONILDA BRITO DOS SANTOS
Rua dos Lavapés nº 253 – Cidade Alta
Cáceres-MT – Cep 78.200.000
Os botijões de até 13 kg tiveram aumento de 4,8% a 5,3%

Cáceres-MT, quarta-feira 23 de outubro de 2019

COPA VERDE

Por ter vencido o jogo de ida por 1 a 0 em Goiânia, o Goiás joga pelo empate em Cuiabá. Já o Dourado precisa vencer por dois gols de diferença nos 90 minutos

Precisando vencer, Cuiabá
encara Goiás completo hoje
A
O.E c/ Redação

equipe do Goiás
finalizou a sua
preparação na manhã
de ontem, (22) para enfrentar o
Cuiabá pelo jogo decisivo da
semifinal da Copa Verde 2019,
competição essa que dá ao
campeão, a vaga direta para as
oitavas de final da Copa do
Brasil do ano que vem. O
técnico Ney Franco comandou
treinamento no CT
esmeraldino e atendeu à
imprensa para falar da
possibilidade da escalação
contra o Dourado, em jogo que

acontece nesta quarta-feira
(23), a partir das 19h30
(horário de MT), na Arena
Pantanal.
De acordo com Ney
Franco, o goleiro Tadeu está
garantido no jogo, além da
grande probabilidade de atuar
com os atacantes Michael,
destaque no Brasileirão, Rafael
Moura e Leandro Barcia, autor
do gol da vitória no jogo de ida.
Ainda segundo o
comandante, os jogadores
Yago Rocha, Yago Felipe,
Jefferson e Léo Sena, sofrem

Foto: Esmeraldino.com

com desgastes
musculares. Com isso, o
lateral-esquerdo Marcelo
Hermes, os volantes Breno ou
Geovane Farias, e o meia
Marlone, podem compor o
time inicial.
A provável escalação do
Goiás é com Tadeu; Kevin,
Fábio Sanches, Rafael Vaz e
Marcelo Hermes; Breno,
Miguel Figueira e Marlone;
Michael, Leandro Barcia e
Rafael Moura.
Por ter vencido o jogo
de ida por 1 a 0 no estádio

JORNADA 2020

Chicote anuncia novo xerife
para comandar time no MT
S.N c/ Redação

O

Clube Esportivo
Operário Várzeagrandense já iniciou
seu planejamento visando a
próxima temporada.
Atual vice-campeão
mato-grossense, o 'Chicote' da
Fronteira anunciou no último

final de semana, a contratação
do técnico Gabardo Júnior para
comandar o clube num
calendário repleto de
competições.
Além do Campeonato
Mato-grossense da Primeira
Divisão de 2020, a equipe
Foto: Arquivo

Gabardo Júnior vem da parceria envolvendo o Operário e o Boa Esporte

tricolor disputará a
Copa do Brasil, Campeonato
Brasileiro da Série D e
provavelmente a Copa Verde,
torneio regional que vale vaga
nas oitavas de final da Copa do
Brasil de 2021.
Da nova safra de
treinadores do Brasil, Gabardo
Júnior, de 36 anos, é fruto da
parceria envolvendo o
Operário e o Boa Esporte,
clube que integra a Série C do
Brasileirão. A parceria,
iniciada em 2018, é
considerada positiva pela
diretoria operariana, hoje sob
presidência de Éder Taques.
Neste ano, com a
dobradinha, veio para Várzea
Grande o técnico Ariel
Mamede, que levou o Tricolor
ao vice-campeonato estadual.
Há quem daria como
certa a volta de Mamede para a
Cidade Industrial pelo sucesso
do trabalho desenvolvido na
atual temporada.

Cáceres-MT, quarta-feira 23 de outubro de 2019

O Sol deixa Libra, entra em
Escorpião e recebe
imediatamente um tenso
aspecto de Urano em Touro,
marcando um período de
movimento intenso nos
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
período pode estar relacionado com
descontentamento, agressividade e
rompimentos. Portanto, seja o mais racional
possível.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de distanciamento
do barulho social e
necessidade de cuidar da
energia, que estará mais baixa e saúde. O
momento pede que você diminua suas
atividades, especialmente os exercícios
físicos.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de queda da energia
vital e certo distanciamento
da vida social, pois você
estará mais fechado e discreto. O momento
pode pedir seriedade em um romance e
comprometimento. É hora de assumir
compromissos.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período em que você vai
preferir estar perto de
amigos íntimos a qualquer compromisso
social. O período pode estar relacionado
com um convite para liderar uma equipe.
Bom para firmar contatos comerciais.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto
de Saturno, marcando um
período de introspecção e
maior envolvimento com a
vida doméstica e família. Um de seus
pais pode estar com a energia mais baixa
e precisar de seus cuidados. O período é
bom para começar uma reforma.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto
de Saturno, marcando um
período de determinação e
foco em projetos
profissionais e planos de negócios, que
serão minuciosamente realizados. O
momento é ótimo para organizar os
passos necessários para alcançar suas
metas de trabalho.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de interiorização e
reflexão, em que você estará
mais voltado para os estudos
e aprendizado. O momento pode envolver
uma extensa e difícil negociação de um
projeto ou contrato, mas que será positivo
para você.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de maior
envolvimento e seriedade
com seus objetivos
espirituais. Você estará determinado a
alcançar metas nunca antes alcançadas.
Ótimo momento para começar a meditar
ou colocar em prática um novo ritual.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de organização e
método, especialmente com
relação ao seu dinheiro. O
momento pode estar relacionado com a
determinação em alcançar metas
financeiras. Procure se envolver somente
em investimentos seguros.

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto
de Saturno, marcando um
período de queda da energia
vital e maior envolvimento
com seu mundo emocional. O período
pode estar relacionado com acordos e
negociações envolvendo grande soma de
dinheiro. Evite pessoas tóxicas.

penalidades máximas.
O time classificado enfrentará
o Paysandu (PA) na grande
decisão. O Papão eliminou o
seu rival Remo(PA) na
semifinal.

SOCIAL
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Felicitações a gatinha Gabriela de
Oliveira Martins que celebrou 7 aninhos
de vida com uma linda festa no Malai
Manso Resort. Ao lado dos pais Carolina
e Leandro,
do maninho Dudu e
familiares Gabi recebeu os Parabéns.
Que Deus ilumine seu caminho por onde
for. Que lhe dê sabedoria, saúde e
felicidades sempre. Parabéns Gabi, você
é uma criança encantadora.

*********************
Esotérico
Marte em seu signo começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de queda da energia
vital e, por isso você deve
cuidar com mais carinho da
saúde. A agressividade e determinação
ganham força e foco. É hora de ir com tudo
na direção de suas metas e objetivos de
vida.

joga pelo empate em
Cuiabá. Para avançar de fase
no tempo normal, o Dourado
terá que vencer por dois gols de
diferença, ou pelo placar
simples para levar a decisão às

www.jornalcorreiocacerense.com.br

By Rosane Michels

Marte em Libra começa a
receber um tenso aspecto de
Saturno, marcando um
período de seriedade e
ponderação em atitudes que
e n v o l v e m
o s
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Você estará mais sensato e
menos impulsivo, mais reflexivo e racional.
O momento é ótimo para tomar decisões
definitivas.

Dourado e Goiás duelam hoje a partir das 19h30 na Arena Pantanal

*********************
**********
Divando pelas belas
praias de João
Pessoa na Paraíba as
amigas do Grupo
Divas que curtiram
dias maravilhosos
nas melhores
companhias e no
embalo das ondas do
mar em dias
ensolarados. Um
brinde a amizade e
bom retorno.

**********

Destaque VIP a família Rotária do Distrito 4440 sob o comando do Governador Washington Calado
Barbosa que durante todo o mês de outubro estão em Campanha contra a Poliomielite nos 90 clubes do
Distrito, unindo forças ao Rotary International na erradicação da doença. Na foto durante o XXX
Seminário Distrital Múltiplo. Nosso reconhecimento e aplausos pelo brilhante trabalho que realizam a
nível mundo.

