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Anos!

 Os governos mato-grossense e boliviano se reuniram para discutir 
a comercialização da energia elétrica excedente produzida pela 
termoelétrica de San Matías, localizada na fronteira de Cáceres. De acordo 
com Joaquín Rodriguez Gutierrez, presidente executivo interino da  
Empresa de Energia da Bolívia, a usina será ampliada e o objetivo é 
oferecer 90 megawatts da produção extra a um preço competitivo. 

                                      Página 03

 A senadora Selma Arruda (PSL) informou ontem, por meio da 
assessoria, que está tranquila da decisão do pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral, que cassou, por unanimidade, o seu diploma eleitoral. Além 
disso, vai recorrer da decisão em instâncias superiores, ou seja ao TSE. 
Esta semana ela foi um dos votos vencidos no senado para a frusrtrada CPI 
da Toga. Página 05

 A Prefeitura de Cáceres  
realizou na última terça-feira (9) um 
Mutirão de atendimentos envolvendo 
se rv iços  das  sec re t a r i a s  de  
Infraestrutura e Logística, Saúde e 
Assistência Social, no Distrito de Vila 
Aparecida. O prefeito Francis Maris 
Cruz compareceu ao Distrito para 
acompanhar de perto os serviços. Na 
ocasião, ele liberou uma ambulância 
que  f i ca rá  à  d i spos ição  da  
comunidade. 

Página 03

 As inscrições para a décima sexta 
edição da Olimpíada Regional de 
Matemática da Unemat estão abertas. As 
escolas municipais, estaduais e particulares 
de Mato Grosso têm até o dia 30 de abril para 
enviar a ficha de inscrição via e-mail ou 
entregar no Curso de Matemática, no câmpus 
Jane Vanini. As duas primeiras provas serão 
realizadas na escola do aluno concorrente.  
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EXPORTAÇÕES

Comercio de energia elétrica
liga Bolívia ao Mato Grosso

Por enquanto, a proposta está no papel e estatal do país vizinho, quer formalizar parceria para elaboração de projeto que permita atestar a viabilidade do negócio

Mato Grosso, vê com bons olhos, entrada da energia boliviana  

Foto: Assessoria 

UNEMAT/REGIONAL

Abertas as inscrições para
Olimpiada de Matemática 

Olimpíada é uma realização da Faculdade 
de Ciências Exatas e Tecnológicas   

Foto: Arquivo

VILA APARECIDA

Mutirão social e ambulancia
atendem saúde de comunidade

Governo itinerante marca presença 
nos distritos ouvindo o povo  

Foto: Assessoria

MARTELADA V.U

Senadora Selma diz que 
deve recorrer de cassação 

 A Comissão de Seguridade Social e Família aprovou, na última 
quarta-feira, (10), requerimento do deputado federal  de Cáceres, Dr. 
Leonardo para realização de Audiência Pública, a fim de se debater o tema 
Aposentadoria Especial na PEC 6/2019 - Nova Previdência. Ele quer que 
se debata melhor a situação dos trabalhadores expostos a agentes nocivos à 
saúde. Página 04

Ex-juiza Selma Arruda foi cassada no TRE por unanimidade   

Foto: Assessoria

PREVIDÊNCIA

Federal de Cáceres defende 
audiência para discutir PEC

Deputado Federal Dr. Leonardo, solidariedade em sigla e filosofia   

Foto: Assessoria

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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Lambari D´Oeste – MT, 11 de Abril de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA 

PORTADORES DE NECESSIDADE ESPECIAIS E 
DEFICIÊNTES

A empresa Agropecuária Novo Milênio LTDA, localizada 
na Rodovia MT 170, KM 60, Anexo I, Parque Industrial de 
Lambari D´Oeste – MT, Comunica a todos, que estão 
abertas vagas exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas 
com deficiência, acima de 18 anos para todos os níveis de 
escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de 
segunda a sexta – feira das 07:00 ás 16:00 ou entrar em 
Contato pelo Telefone: (65) 3228.1900 (Lambari D'Oeste) 
ou (65) 3241-7800 (Mirassol D'Oeste) ou e-mail: 
elaine.munizrh@gmail.com tatiana.rh@cooperb.com.br   e
Venha fazer parte da nossa equipe.
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O Sol em seu signo começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de mudanças e 
concretização de planos e 
p r o j e t o s ,  q u e  p o d e m  
a c o n t e c e r  e m  m e i o  a  

dificuldades e problemas. O aumento de 
responsabilidades e a necessidade de 
comprometimento serão inevitáveis.

Esotérico

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de interiorização 
e necessidade de se distanciar 
da vida social e de conversas 

vazias. O momento pode estar relacionado 
com o planejamento de um grande projeto. 
Cuide de sua saúde, pois seu campo de 
energias está fragilizado.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que a 
necessidade de se distanciar 
de amizades vazias fica mais 

intensa. Um amigo querido pode estar em 
apuros e precisar de sua ajuda. Uma 
equipe de trabalho que você gerencia pode 
apresentar problemas.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de enfrentamento 
de problemas e dificuldades, 
a l é m  d o  a u m e n t o  d e  

responsabilidades em projetos profissionais 
que você está diretamente envolvido. O 
período pode ser marcado pela possibilidade 
de um novo emprego.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que você 
deve parar para refletir sobre 
a necessidade de rever sua 

vida espiritual. O momento pode envolver 
reflexão profunda e mudança em sua 
filosofia de vida. Uma viagem pode ser 
adiada.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que a 
necessidade de se distanciar 
d a  v i d a  s o c i a l  e  d e  

problemas causados por amigos, fica mais 
forte. O momento pode envolver 
enfrentamento de problemas em um 
projeto ou contrato. 

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
u m  p e r í o d o  d e  
e n f r e n t a m e n t o  d e  
problemas e dificuldades 

nos relacionamentos, pessoais e 
profissionais. O período pode estar 
relacionado com um difícil acordo 
envolvendo uma sociedade ou parceria.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de aumento de 
r e s p o n s a b i l i d a d e s ,  
especialmente no trabalho. É 

possível que você seja obrigado a se 
comprometer com um novo projeto. Sua 
saúde pode passar por um período de 
fragilidade. É hora de se cuidar.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto 
de Saturno e Plutão, 
marcando um período de 
introspecção, reflexão e 

necessidade de estar mais perto das 
pessoas que ama e, de preferência, 
acolhido em sua casa. Um de seus pais 
pode passar por dificuldades e precisar 
de seu apoio e ajuda. 

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período em que a 
necessidade de manter seus 
gastos sob controle fica mais 

forte. É um bom momento para organizar 
seu dinheiro. Não é um bom momento 
para se envolver em um um novo 
investimento.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de interiorização 
e necessidade de intimidade, 
de estar perto das pessoas 

que você se sinta emocionalmente 
vinculado. O momento pode envolver uma 
intensa mudança emocional, depois de 
momentos de aprofundamento.

O Sol em Áries começa a 
receber um tenso aspecto de 
Saturno e Plutão, marcando 
um período de problemas e 
dificuldades com seu amor. 

Uma frustração ou decepção pode 
atrapalhar o andamento do romance. 
Procure não deixar que a rigidez atrapalhe 
os acordos. Essa energia dura poucos dias.

By Rosane Michels

Festejando mais um ano de vida a 
querida Josane Cunha, que 
recebe os abraços calorosos dos 
amigos e familiares. Desejo que 
seu aniversário lhe traga uma 
felicidade imensa e que você 
possa realizar todos seus desejos 
nessa nova etapa de vida. 
Parabéns!

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

Forte abraço ao rotariano Renato 
Rostey que celebrou a passagem de 
mais um ano e recebeu o carinho da 
família, amigos e companheiros do 
Rotary Club de Cáceres. Que Deus lhe 
conceda muita saúde e felicidades nos 
anos vindouros. Feliz Niver!!!

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

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

Parabenizamos Silvia Miranda pela 
passagem de mais um natalício 
desejando que o próximo ano seja o 
melhor que já viveu. Que todos os seus 
sonhos se realizem e a felicidade nunca 
abandone o seu caminho. 

Destaque Especial de hoje é endereçado a diretoria da OAB Cáceres 
que realizaram a entrega dos alimentos arrecadados em ocasião da 1ª 
Corrida Março Sempre Mulher. Os alimentos foram entregues a 
APAE,  pelas advogadas Renata Faria de Oliveira Vilela  e Linnet 
Mendes Dantas. Parabéns a todos pela brilhante ação.

 Também têm direito a 
refeições gratuitas estudantes de 
cursos matutinos e vespertinos 
em atividades de aprendizagem 
complementares no campus, com 
registro prévio e solicitação da 
servidora ou do servidor 
responsável. 
 O  a t e n d i m e n t o  à  
alimentação é realizado desde o 
primeiro dia letivo, durante todo 
o ano, com base na matrícula a 
partir dos critérios estabelecidos.
 No caso das bolsas 
aber tas  para  auxí l ios ,  as  
inscrições serão feitas até o 
próximo domingo (14.04), por 
meio de formulário online 
d i s p o n í v e l  n o  s i t e  
www.cas.ifmt.edu.br, incluindo 
anexos de documentos previstos 
em edital.
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(Sol idar iedade-MT) para 
realização de Audiência Pública 
com o objetivo de debater o 
tema Aposentadoria Especial na 
P E C  6 / 2 0 1 9  -  N o v a  
Previdência. 
 O parlamentar de Mato 
Grosso quer que o Congresso 
Nacional debata melhor a 
situação dos trabalhadores 
expostos a agentes nocivos à 
saúde para afastar eventuais 
riscos de perda de direitos na 
Reforma da Previdência.
 O deputado explica que 
os agentes nocivos são aqueles 
que podem trazer ou ocasionar 
danos à saúde ou à integridade 
física do trabalhador, em função 
da natureza da concentração, da 
intensidade e do fator de 
exposição nos ambientes de 
trabalho. 
 Como exemplo  de  

aprovou, na última quarta-feira, 
(10), requerimento do deputado 
f e d e r a l  D r .  L e o n a r d o  

 C o m i s s ã o  d e  ASeguridade Social e 
F a m í l i a  ( C S S F )  

15 bolsas no valor de R$ 100,00 
mensais como política de 
permanência para estudantes que 
residem no campus e estejam em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica e risco social. 
N e s s e s  c a s o s ,  o  
acompanhamento as e  os 
estudantes será feito por meio do 
desenvolvimento de atividades 
práticas vinculadas à  pesquisa, 
extensão e setores da área técnica. 
 Ainda no âmbito da 
política de assistência estudantil, 
a instituição oferta, entre outras 
ações, alimentação gratuita para 
estudantes residentes, bem como 
de cursos integrais como os 
cursos técnicos integrados ao 
ensino médio em Agropecuária e 
em Informática e do curso 
superior de Engenharia Florestal. 

envolve a aposentadoria de  
trabalhadores que se expõem de 
forma permanente a agentes 
nocivos à saúde. 
 No nosso entendimento, 
a proposta em tramitação no 
Congresso da Reforma da 
Previdência pode representar 
sérios prejuízos a milhões de 
brasileiros. 
 Entendo que muitos 
estão recebendo um tratamento 
cruel. Para afastar dúvidas e 
melhorar o texto é que 
apresentamos a proposta do 
debate”, justificou o deputado.
 A data da Audiência 
Pública e os convidados devem  
ser oficializados na próxima 
semana pela Comissão de 
Seguridade Social.

agentes nocivos, ele cita: 
ruídos, vibrações, calor, frio, 
umidade, eletricidade, pressões 
anormais, radiações ionizantes 
e radiações não ionizantes.
 A legislação atual,  
prossegueo parlamentar, possui 
regras específicas para a 
a p o s e n t a d o r i a  d e s s e s  
trabalhadores. 
 Como exemplo na área 
da saúde, pode-se mencionar os 
funcionários que trabalham em 
locais com pacientes, com 
atendimento na recepção, 
ambientes de realização de 
curativos e cuidados, assim 
como em ambientes cirúrgicos e 
qualquer outro ambiente 
hospitalar. 
 “É um tema delicado, 

 Instituto Federal de OMato Grosso, IFMT,  
Campus Cáceres - Prof. 

Olegário Baldo desenvolve 
P rograma  de  Ass i s t ênc ia  
Estudantil como política de 
incentivo à permanência e êxito 
de estudantes dos cursos técnicos 
integrados e subsequente ao 
ensino médio e dos cursos 
superiores. 
 E n t r e  a s  a ç õ e s  d o  
programa para 2019, estão 
abertas as inscrições para 160 
bolsas de auxílio-transporte, 
auxílio-moradia e auxílio-
permanência para residentes.
 Para auxílio-transporte 
são ofertadas 130 bolsas no valor 
de R$ 8,00 por dia letivo a 
estudantes não residentes do 
campus, conforme calendário 
acadêmico  da  ins t i tu ição  
referente aos meses de abril a 
dezembro de 2019. 
 A bolsa corresponde ao 
valor integral da passagem de ida 
e volta executado atualmente pela 
empresa de ônibus que faz a linha 
entre os bairros e o IFMT 
Cáceres.
 No caso do auxílio-
moradia são ofertadas 15 bolsas 
no valor de R$ 200,00 mensais 
para contribuir com as despesas 
com moradia de estudantes 
vindos de outros municípios ou  
para residentes de Cáceres que 
morem de aluguel e se encontrem 
em situação de vulnerabilidade 
econômica.  
 Também são oferecidas 

APOSENTADORIAS

Dr. Leonardo defende debate 
para reforma da previdencia 

Parlamentar de Mato Grosso quer que o Congresso  debata melhor a situação dos trabalhadores expostos a agentes nocivos à saúde para afastar eventuais riscos

Assessoria

Deputado federal Dr. Leonardo, pugna por uma reforma humana e social  

INCENTIVO PERMANÊNCIA

IFMT/Cáceres oferta bolsas para 
transporte e moradia estudantil

Assessoria

Em Juina, campus do IFMT dispõe de moderno ônibus para alunos   

Foto: Divulgação

Foto: Assessoria
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compareceram para acompanhar o 
Mutirão e, principalmente, ao prefeito 
Francis, que não mediu esforços para 
enviar máquinas e pessoal para atender 
tanta gente num dia só”, salientou o 
vereador. 
 Domingos também agradeceu 
ao prefeito pela ambulância que ficará à 
disposição da comunidade entregue na 
terça-feira, pelo prefeito Francis Maris 
Cruz, que esteve presente no mutirão e 
almoçou com os trabalhadores, num 
almoço preparado pela comunidade.
 F r a n c i s  a g r a d e c e u  à  
comunidade de Vila Aparecida pela 
recepção e tratamento dado aos 
servidores que atuam no Mutirão. “É 
com muita satisfação que estamos 
atendendo a um desejo antigo da 
comunidade que é de ter uma 
ambulância à disposição. Com o 
Mutirão, estamos colocando as 
principais secretarias à disposição da 
comunidade”, lembrou o prefeito.

 Prefeitura de Cáceres realizou Ana última terça-feira (9) um 
Mutirão de atendimentos 

envolvendo serviços das secretarias de 
Infraestrutura e Logística (Obras), 
Saúde e Assistência Social, no Distrito 
de Vila Aparecida. O prefeito Francis 
Maris Cruz compareceu ao Distrito para 
acompanhar de perto os serviços. 
Também estiveram a vice-prefeita e 
secretária de Educação, Eliene Liberato 
e o presidente da Câmara Municipal, 
vereador Rubens Macedo. Uma médica, 
uma nutricionista e uma técnica em 
enfermagem atendem no Posto de Saúde 
local, com previsão de atender a 40 
consultas de clínica geral, além de 
outros tipos de atendimento, como, 
pesagem, triagem e nutrição.
 Já o pessoal da Secretaria de 
Assistência Social está fazendo 

atualização cadastral, recadastramento, 
resolvendo problemas com o Bolsa 
Família e atendimentos do CRAS, com 
previsão de atender a 50 pessoas durante 
o dia. O trabalho da Secretaria de Obras 
envolve a limpeza, recolha de lixo e 
entulhos, capina e roça de mato e grama, 
além da troca de lâmpadas queimadas da 
iluminação pública das ruas do Distrito.
 O vereador que reside e 
representa a Vila Aparecida, Professor 
Domingos Oliveira, destacou que o 
Mutirão foi realizado em boa hora, uma 
vez que as chuvas fizeram com que o 
mato das margens de ruas crescessem 
muito, aumentando o número de insetos 
e bichos peçonhentos. Além disso, havia 
muitos entulhos juntados pelos 
moradores ao longo de meses. 
 “Quero agradecer à Prefeitura, 
aos secretários de governo que 

assim, resolver o problema. 
 Kinn disse que pode haver este 
tipo de acordo, mas tudo depende das 
tratativas entre o governo da Bolívia e a 
Petrobrás. 
 “Eles sinalizaram que querem 
um contrato menor. Então, o restante 
será negociado,” pontuou. 

aprovação do governo federal.
 Durante o encontro, foi 
questionado ao embaixador boliviano 
sobre o fornecimento de gás natural 
para o estado, que está suspenso. Na 
ocasião, arguiram sobre a possibilidade 
de encaminhar parte da matéria prima 
da termoelétrica para Mato Grosso e 

 As duas primeiras provas 
serão realizadas na escola do aluno 
concorrente. A primeira, de múltipla 
escolha, no dia 3 de maio, e a segunda, 
de questões discursivas, no dia 9 de 
agosto. Já a última prova, também de 
questões discursivas, será realizada no 
dia 27 de setembro no câmpus da 
Unemat, em Cáceres.
 De acordo com o professor 
Luiz Fernando Jorge da Cunha, doutor 
em Geofísica e um dos organizadores 
da Olimpíada, muitos são os objetivos 
desse evento. “Ampliar o acesso dos 
alunos do ensino básico e fundamental, 
por meio de um ambiente estimulante, 
ao estudo da Matemática assim como, 
contribuir para o aperfeiçoamento e a 
v a l o r i z a ç ã o  d o s  p r o f e s s o r e s  
envolvidos, promover a integração das 
escolas públicas e privadas e a inclusão 
social por meio da difusão do 
conhecimento”,  explicou Luiz 
Fernando. 
 A XVI Olimpíada Regional de 
Matemática da Unemat é uma 
realização da Faculdade de Ciências 
Exatas e Tecnológicas (Facet) por meio 
do Curso de Matemática do câmpus de 
Cáceres.

s inscrições para a décima sexta Aedição da Olimpíada Regional 
de Matemática da Universidade 

do Estado de Mato Grosso Carlos 
Alberto Reyes Maldonado (Unemat) 
estão abertas. As escolas municipais, 
estaduais e particulares de Mato Grosso 
têm até o dia 30 de abril para enviar a 
ficha de inscrição para o e-mail: 
o l impunemat@terra .com.br  ou  
entregar no Curso de Matemática, no 
câmpus Jane Vanini, na Avenida 
Ta n c r e d o  N e v e s .  C o n f i r a  o  
regulamento.
 Uma vez inscritas, as escolas 
designarão um professor coordenador e 
os seus alunos, a critério das respectivas 
escolas, poderão participar da 
Olimpíada que traz novidade nesta 
edição. Os alunos da rede pública e da 
rede privada de ensino serão premiados 
separadamente, embora as provas 
sejam iguais para ambos.
 Os alunos serão divididos em 
três níveis. Do Nível 1 participam os 
concorrentes do sexto e sétimo anos, do 
Nível 2, os alunos do oitavo e nono anos 
e do Nível 3, os alunos do ensino médio. 
Todos passarão por três fases e cada 
fase consiste em uma prova.

s governos mato-grossense e Oboliviano se reuniram para 
discutir a comercialização da 

energia elétrica excedente produzida 
pela termoelétrica de San Matías, 
localizada na fronteira de Cáceres. De 
acordo com Joaquín Rodriguez 
Gutierrez, presidente executivo 
interino da  Empresa de Energia da 
Bolívia (Ende), a usina será ampliada e 
o objetivo é oferecer 90 megawatts da 
produção extra a um preço competitivo.
 Conforme Gutierrez, o país 
consome apenas 50% da produção, que 
é basicamente a partir de gás natural 
(65%). O restante vem de fontes 
renováveis, que têm grande potencial 
de expansão.
 Va l e  l e m b r a r  q u e  p o r  
enquanto, a proposta ainda está no 
papel e a empresa estatal do país 
vizinho, por meio da embaixada, quer 
formal izar  uma parcer ia  para  
elaboração de um projeto que permita 
atestar a viabilidade do negócio, bem 
como os valores que serão atribuídos ao 
produto.
 Já Mato Grosso, vê com bons 
olhos a entrada da energia boliviana, 
uma vez que se realmente chegar com 
um preço mais barato, favorecerá a 
c o n c r e t i z a ç ã o  d a  Z o n a  d e  
Processamento de Exportações (ZPE). 
“É um compromisso deste governo 
finalizar a obra da ZPE e a energia 
acessível pode ser um diferencial”, 
explica o secretário de Estado de 
Desenvolvimento Econômico (Sedec), 

que não descarta a possibilidade de 
contribuir com a construção em 
território brasileiro. Uma das sugestões 
para se reduzir o custo com a 
transmissão e fazer o acesso à linha de 
Jauru, que segundo o gerente de 
Planejamento e Orçamento da 
Energisa, José Nelson Quadrado 
Júnior, está mais estruturada e evitaria a 
reestruturação da que liga Cáceres a 
Cuiabá, porém, qualquer decisão 
precisa de estudo de viabilidade e da 

César Miranda.
 Mi randa  esc la receu  os  
bolivianos que este tipo de projeto 
precisa caminhar com o apoio do 
Ministério de Minas e Energia e por 
isto, vai solicitar uma agenda em 
Brasília para discutir a questão. 
 O embaixador da Bolívia no 
Brasil, José Kinn, concordou com o 
titular da Sedec e acrescentou que 
dentro do país dele, o governo pretende 
fazer a infraestrutura de transmissão e 

EXPORTAÇÕES

Reunião em San-Matias prevê 
mercado para energia elétrica

Bolívia já vende energia para Argentina, tenta acessar o mercado brasileiro e o próximo passo, , está a prospecção de negócios no Paraguai e Peru

Assessoria c/ Redação

Joaquín Rodriguez Gutierrez, presidente interino da  (Ende)   

Foto: El-Deber

MATEMÁTICA

Unemat abre inscrições 
para olimpíada regional 
Assessoria

Clima foi de festas e conquistas do povo da comunidade rural  

Foto: Assessoria

CONQUISTAS POPULARES

Vila Aparecida foi contemplada 
com mutirão social e ambulância 
Assessoria

As duas primeiras provas serão realizadas na escola do aluno   

Foto: Ilustrativa
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 Pisando na embreagem para trocar de 
marcha, eis que mais uma campanha voltada à 
disciplina do transito que mata, chegou semana 
passada na cidade, numa parceria entre a 4ª 
Ciretran de Cáceres  e o Ministério Público, 
com o sugestivo tema Direção  Sem Trauma, 
cujps objetivos precípuos foram a vigilância e a 
prevenção de lesões e mortes no trânsito, em 
resposta aos desafios da Organização das 
Nações Unidas para a Década de Ações pela 
Segurança no Trânsito 2011 – 2020, atreladas às 
ações já existentes para melhoria da segurança 
viária do movimento Maio Amarelo. 
 E priri, e pororó, palestras e os 
cambaus, adesão do comercio, aquela ladainha 
de conhecimento geral, válida sim, mas quanto 
aos resultados, a gente fica aqui de freio puxado, 
pois já vimos este filme antes e o The End nem 
sempre é de Happy-End, uma pena, pois as 
intenções da sopciedade e do parquet, são das 
melhores, o mesmo não se podendo dizer dos 
poderosos, mesmo diante de tantas mazelas, 
senão vejamos:Estatísticas da Orga ização 
Mundial da Saúde, portanto, acima de qualquer 
suspeita, comprovam ser o Brasil, o quinto 
trânsito mais violento do mundo, resultando 
consequências graves para a economia do país. 
 Os acidentes causaram, no primeiro 
semestre de 2018, um impacto econômico de 
cerca de R$ 96,5 bilhões para o país.  O número, 
resultado de um levantamento realizado pelo 
Centro de Pesquisa e Economia do Seguro, da 
Escola Nacional de Seguros, considera a perda 
da capacidade produtiva decorrente das 19 mil e 
300 mortes e dos 20 mil casos de invalidez 
permanente causados por acidentes de trânsito.
 O valor corresponde ao que seria 
gerado pelo trabalho das vítimas caso não 
tivessem se envolvido em acidentes graves, 
acreditem, por dia, aproximadamente 217 
pessoas deixaram seus empregos. 
 Uma das responsáveis pelo estudo da 
Escola Nacional de Seguros, a economista 
Natália Oliveira ressalta que 92% das vítimas de 
acidentes de trânsito estão em fase 

economicamente ativa, de 18 a 65 anos, e 75% 
são homens. Sabiam que 47 mil pessoas morrem 
por anoi, em decorrencia de acidentes de 
trânsito? (Dados do Observatório Nacional de 
Segurança Viária). Com toda esta conta que 
deveria ser da conta de todos, conta que sai do 
nosso bolso (Erário) via impostos para cobrir o 
resto do cociente merreca do DPVAT, no 
socorro às vitimas.
 E enquanto os abnegados Maio 
Amarelo & Cia, Comunidade e Parquet 
aceleram suas campanhas, o governo federal 
vem com um projeto de lei paraalterar a 
pontuação máxima que cada condutor pode 
acumular ao longo de um ano por causa das 
infrações, passando dos 20 para 40 pontos na 
carteira, para suspender o direito do motorista 

infrator, através de um processo do Detran, que 
deixaria de exigir a revalidação da CNH nos 5 
anos, ampliando-se o prazo para 10 anos. 
 Aliás, quando era deputado, em 2011, 
o atual presidente da república chegou a 
apresentar um projeto de lei com esse objetivo, 
mas, felizmente, a proposiçao não avançou no 
Congresso. 
 Uma pena que estejam novamente 
querendo impedir o trânsito de boas idéias, pois 
provado está que dentre os 10 países mais 
violentos do planeta não aparece nenhum do 
grupo do capitalismo evoluído e distributivo, 
fundado na educação de qualidade para todos, 
na difusão da ética e no império da lei e do 
devido processo legal e proporcional.

Vivemos a era em que a mentira dispensa 
argumentos porque cavalga a fé e se destina a 
convertidos. A conversão é ato emocional de 
entrega da razão. O fato cultural mais 
importante do Século XX foi a captura da fé 
pela filosofia, que assim decretou a 
obsolescência da crítica racional; posta em 
prática, essa é, agora a grande novidade. Para 
acreditar na mentira, é preciso perder a noção 
das proporções – imaginar, por exemplo, que 
um sujeito de vida modesta presidiu, por 
décadas, um grande partido político nacional, 
durante oito anos comandou recursos públicos 
trilionários com salário alto e despesas pagas 
e, depois, se deixou corromper por três 
cubículos e duas escadarias, ou pela 
hospedagem em um sítio remoto, nos fins de 
semana. 
 Aceitar — como já afirmaram ongs 
interessadas –, que as represas de hidrelétricas 
brasileiras retardariam a rotação da Terra, este 
planeta de massa tão maior; que o lago da 
barragem de Tucuruí empestearia a Amazônia 
com emanações de metano e gás sulfídrico; ou 
que inseticidas e fungicidas usados nas 
lavouras (antes, as vacinas) seriam a causa do 
autismo, afirmação que ouço repetirem agora. 
Admitir que não houve um golpe de estado em 
1964, quando houve, e dado antes do tempo 
por velho militante integralista Olimpio 
Mourão Filho, o mesmo autor do Plano 
Cohen, mentira antissemita de 28 anos antes.
 Por que a política – o debate sobre a 
gestão das causas públicas –, a ecologia – a 

preocupação com o meio ambiente – ou a 
narrativa histórica aceitaram conviver assim 
com o altamente improvável — portanto, que 
teria de ser bem comprovado – e deslavadas 
falsidades?
 O que levou falantes institucionais, 
tratando de assuntos tão sérios, a violar a 
primeira das normas de conversação do 
filósofo inglês Paul Grice: “não afirme o que 
crê ser falso ou de que não tem provas 
suficientes para confirmar a veracidade”? 
“Deus morreu”, escreveu Nietzsche –, mas 
não a retórica das religiões, que, em Seu nome, 
ora consagraram vacas indianas para salvar o 
leite das crianças, ora inventaram um santo 
graal – o cálice de Jesus aprisionado em 
Jerusalém – para dar finalidade às cruzadas 
cristãs contra o islamismo. Jean Paul Sartre 
observou que, sem a divindade a quem atribuir 
as culpas, os homens já não poderiam furtar-se 
à responsabilidade pelas consequências de 
seus atos.
 Coube a Martin Heidegger, o filósofo 
mais influente do Século XX, proclamar o que 
se chamaria de “fé sem Deus”: em seu artigo 
“Sobre a essência da verdade” (1943), afirma 
o poder de alguns homens de conformar o 
mundo a seu discurso, e não o contrário como 
propusera, no Século IX, Isaac Israeli: 
“adaequatio intelectus ad rem”, adequar o
 Tal perspectiva abstrata contemplou, 
ainda em vida desses personagens, duas 
aplicações práticas: a desenvolvida com 
poderes absolutos do Estado por Joseph 
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GNOSIS/CÁCERES
O Instituto Gnosis Brasil realizará uma 
conferência pública nesta quinta-feira, 
11, às 19h no Centro de Estudos 
Gnósticos de Cáceres. Os temas são 
voltados para o autoconhecimento, com  
aulas teórica e prática de relaxamento, 
técnicas de meditação, relacionamento 
interpessoal e desenvolvimento físico, 
anímico e emocional. As vagas são 
limitadas, a entrada franca, e o curso 
gratuito. Inscrições abertas através dos 
telefones: 99934 2433 ou 99924 6089. 
Local do Curso: Centro de Estudos 
Gnóstico - Endereço: Avenida Santos 
Dumont esquina com a Rua Urano - 
Residencial Morada do Sol.

GILMAR FÓRA!
Os ministros do Tribunal Superior 
Eleitoral negaram, em sessão, recurso que 
buscava validar o registro de candidatura 
de Gilmar Fabris (PSD), que foi candidato 
a deputado em outubro passado e, com 
isso, assumir mandato na Assembleia 
Legislativa. O relator dos embargos de 
declaração, ministro Admar Gonzaga 
Neto, rejeitou o recurso e sua decisão foi 
aprovada por unanimidade. Fabris ainda 
pode recorrer da decisão.

GILMAR FÓRA II
Ele foi condenado em ação penal a 6 anos 
e 8 meses de prisão por desvio de R$ 1,5 
milhão quando era presidente da 
Assembleia Legislativa e, para participar 
do pleito do ano passado, havia obtido 
decisão liminar na Justiça estadual para 
suspender a condenação e participar da 
eleição, que foi revogada pelo próprio 
Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Mas 
o Ministério Público Eleitoral impugnou 
a candidatura de Fabris e o Tribunal 
Regional Eleitoral negou o pedido de 
registro.

SEM GUINCHO
Um projeto apresentado na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso na última 
terça feira,, pretende impedir a apreensão 
de veículos, em razão de atraso no 
pagamento de tributos, taxas e multas ou 
falta de porte de documento. A proposta, é 
uma forma de proteger o contribuinte de 
práticas abusivas de cobrança do IPVA. 
Ressalte-se que a apreensão do veículo 
configura sanção política, vedada pela 
jurisprudência do STF, que vem se 
posicionando favorável à proibição de 
retenção ou apreensão de veículos em 
razão de inadimplemento do IPVA.

NOVA BASE
A Escola Municipal Dom Máximo 
Biennès recebeu esta semana, a 
Professora Técnica Roseli Nascimento, 
da Secretaria Municipal de Educação, 
para o Encontro de Formação Continuada 
com professores e gestores daquela 
unidade escolar. O objetivo principal das 
discussões foi a implementação da nova 
Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC). Para Roseli Nascimento, “o 
encontro foi bastante positivo, visto que a 
partir dessa primeira formação os 
professores poderão dar início à 
i m p l e m e n t a ç ã o  d a  n o v a  b a s e ,  
paulatinamente, a fim de que até 2020 os 
propósitos direcionados à educação dos 
nossos estudantes sejam de fato 
efetivados, conforme previstos no 
documento normativo”.

EDITORIA

Goebbels, na Alemanha nazista; e a que se 
consolidou nos Estados Unidos – e, daí, para o 
mundp – a partir da proposta de “fabricação do 
consentimento” de Walter Lippman (“Public 
Opinion”, 1922) e Edward Bernays 
(“Propaganda”, 1932), mediante o uso 
orquestrado dos meios de comunicação. São 
iniciat ivas paralelas,  que trocaram 
informações o tempo todo; após a Segunda 
Guerra Mundial, estratégias metodológicas 
desenvolvidas pelos alemães, sobretudo no 
controle dos currículos escolares, foram 
incorporadas pelos americanos, tal como a 
tecnologia dos mísseis V-2.
 E m  u m  t e x t o  d e  1 9 8 8  
(“Manufacturing Consent”), Noam Chomsky 
e Edward Herman constantam que a grande 
mídia dos Estados Unidos tornou-se “um 
eficiente e poderoso conjunto e instituições 
ideológicas que desempenham função de 
propaganda sistêmica em conformidade com 
forças do mercado, presunções internalizadas 
e autocensura, sem coerção visível”. Nos 
últimos 30 anos, com a globalização, o 
crescente desafio à hegemonia global e a 
concentração das tais “forças do mercado” – 
reduzidas hoje aos interesses de investidores 
financeiros – tornou-se necessário incorporar 
tortuosamente ao liberalismo de ascendência 
inglesa e matriz vitoriana a retórica fascista – 
e, com ela, a pós-ciência e a pós-verdade, 
novos nomes para a crendice e a mentira, 
temperadas pela arrogância. 
***___Nilson Lage, é jornalista. 

Na contramão da Vida

O elogio da Mentira
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 senadora Selma Arruda (PSL) Ainformou ontem, por meio da 
assessoria, que está tranquila da 

decisão do pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral, que cassou, por unanimidade, 
o seu diploma eleitoral. Além disso, vai 
recorrer da decisão em instâncias 
superiores. “Estou tranquila com a 
decisão proferida. 
 A tranquilidade que tenho é 
com a consciência dos meus atos, a 
retidão que tive em toda a minha vida e 
que não seria diferente na minha 
campanha e trajetória política. Respeito 
a Justiça e, exatamente por esse motivo, 
vou recorrer às instâncias superiores, 
para provar a minha boa fé e garantir que 
os 678.542 votos que recebi da 
população mato-grossense sejam 
respeitados”.
 Selma  teve o mandato de 

senadora cassado pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE/MT), em julgamento realizado na 
quarta-feira (10), em Cuiabá, por 
unanimidade, quando os membros do 
Pleno votaram pela cassação e 
convocaram novas eleições. 
 O desembargador Pedro 
Sakamoto, relator do caso, havia votado 
para que Carlos Fávaro (PSD) ocupasse 
o cargo até que o novo senador fosse 
escolhido nas urnas. Porém os seis 
membros restantes do Pleno divergiram 
neste ponto, fazendo com que o cargo 
fique vago até o final das novas eleições.
 Como a decisão cassa a chapa 
toda, não existe a possibilidade de Selma 
ser substituída pelos suplentes. Em seu 
voto, desembargador Pedro Sakamoto 
argumentou que a senadora promoveu 
arrecadação de recursos e fez gastos com 

serviços considerados de natureza 
eleitoral antes do período de campanha.
 Arruda e seus dois suplentes 
foram cassados por abuso de poder 
econômico e caixa 2 na campanha de 
outubro. Selma e Passamai ficam 

inelegíveis por 8 anos e a segunda 
suplente Cleri Mendes não foi punida 
com inelegibilidade. Selma não será 
afastada do mandato porque a decisão 
ainda cabe recurso. 
 Seis magistrados votaram 

contra o voto do relator, Pedro 
Sakamoto, para que o 3º colocado nas 
eleições, Carlos Fávaro (PSD), ocupasse 
o mandato de Selma, no período de 
vacância, até ser realizada nova eleição. 

 Polícia Militar, através do seu ANúcleo de Inteligência, com 
apoio da equipe Patrulha Tático 

Móvel (Patamo), realizou buscas na 
região do distrito de Novo Oriente, no 
município de Machadinho do Oeste em 
Rondônia e conseguiram localizar e 
recuperar dois caminhões com 
restrições de roubo/furto e que estavam 
escondidos no meio da mata um deles, 
furtado em Pontes e Lacerda no Mato 
Grosso.
 A operação ocorreu após 
informações passadas ao NI da PM em 
Jaru de que na RO-455, próximo à 
fazenda Toca da Onça, haveriam três 
veículos, possivelmente com restrição 
de roubo/furto. 
 O Comando do 8º Batalhão da 
PM em Jaru enviou duas guarnições ao 
local para averiguar a denúncia, 
culminando por localizar os dois 
caminhões em um carreador em meio a 
mata, encobertos com folhagens.
 Um dos veículos encontrados 
foi o caminhão da marca Volkswagen, 
modelo 17.220, ano 2005, de placas 
BTR-6035 de Vilhena, com restrição de 

roubo/furto. 
 Também foi localizado o 
caminhão Volkswagen, modelo 17.300 
que estava com placas JXY-0688 com 
registro em Iranduba/AM, mas após 
pesquisa da numeração do chassi, os 
PMs descobriram que se tratava de outro 
veículo com registro de roubo/furto, de 

placas AJI-5110 de Cuiabá/MT. 
 Os dois veículos recuperados 
foram conduzidos pelos militares para a 
Unidade Integrada de Segurança 
Pública de Jaru para o registro da 
ocorrência e posteriormente serem 
devolvidos aos seus verdadeiros 
proprietários.

VOTAÇÃO UNÂNIME

Cassada, senadora Selma
diz que recorrerá ao TSE 

Como a decisão cassa a chapa toda, não existe a possibilidade de Selma ser substituída pelos suplentes, mas ela continua no cargo até decisão do TSE

Da Redação

Ex-Juíza Selma Arruda votou favorável à instalação da CPI da toga  

Foto: Arquivo

NUM CARREADOR

Bruto roubado em Lacerda 
foi localizado em Rondônia
N.M c/ Redação

Caminhão foi reuperado no vizinho estado pela Patrulha Móvel da PM   

Foto: Anoticiamais

Cáceres-MT, sexta-feira 12 de abril de 2019

e m p r e s á r i o  e  u m  d o s  
organizadores dos testes em Mato 
Grosso, Júlio César Lobo, o 
“Biro”, os jogadores passarão por 
novas avaliações, desta vez na 
sede do clube palestrino, em São 
Paulo (SP). “Os pré-aprovados 
irão agendar para irem agora, vão 
ficar uma semana para a etapa 
final, que é avaliação com os 
treinadores da base de cada 
categoria para definir se irão ficar 
ou não”.
 Já os atletas monitorados, 
que são de Sorriso, e nasceram em 
2010 e 2011,  “ irão de vez em 
quando, a cada três ou seis meses” 
para a capital paulista, segundo 
Biro. “Leva, fica uma semana e 
volta, até porque eles não têm 
idade para alojar”.
 Em Sinop, cerca de 370 
jogadores, com idades entre 10 e 
17 anos, participaram das 
a v a l i a ç õ e s  c o m  S é r g i o  
Passarinho. Em Nova Ubiratã, 
foram cerca de 200 participantes.

 observador técnico do OPalmei ras ,  Antôn io  
Sérgio Gonzaga de Jesus, 

conhec ido  como  “Sé rg io  
Passarinho”, pré-aprovou três 

atletas em avaliações feitas em 
Sinop e Nova Ubiratã. Os três 
jovens são de Sorriso, Nova 
Ubiratã e Nobres, e nasceram no 
ano de 2004. S e g u n d o  o  

de água fria'. 
 Aos 38, a zaga que estava 
bem postada acabou cochilando. 
Alan lançou Luciano que recebeu 
livre, na entrada da grande área e, de 
bico, mandou no canto esquerdo do 
goleiro Edson: 2 a 0. 
 O Flu administrou os 
instantes finais e comemorou muito 
a vitória que rende para o clube mais 
R$ 1,8 milhão por ter se classificado.

jogadas. Aos 33, Junior Lemos 
cobrou falta, a zaga do Flu tirou, na 
sequência, o time de Lucas chegou 
bem pela esquerda e conseguiu 
escanteio. Logo depois, Kauê deu 
chapéu em Everaldo, mandou para 
Junior Lemos que cruzou e o goleiro 
do Flu segurou. 
 No momento em que o time 
de Lucas do Rio Verde atacava mais 
em busca do empate, veio um 'balde 

dificuldades nas conclusões de 
jogadas. Luciano cobrou falta perto 
da grande área e a bola parou na 
barreira.   No finalzinho, o 
Luverdense teve dois ataques. Igor 
pela direita tentou lançar, Ganso 
voltou para ajudar na marcação e 
mandou para lateral. Em seguida, 
Lucas tentou enfiar na grande área 
para Igor e a bola saiu pela linha de 
fundo.
 No segundo tempo, o 
Fluminense foi com tudo. Aos 3 
minutos, Matheus mandou para 
grande área, Yony Gonzales subiu e, 
de cabeça tirou o goleiro Edson da 
jogada e marcou”: 1 a 0. E por muito 
pouco, 2 minutos depois, o Flu não 
fez o segundo. Edson salvou o 
Luverdense no chute a queima roupa 
de Luciano. Junior Rocha logo 
mudou o Luverdense, tirando Lorran 
e colocando Junior Lemos em busca 
do empate.
 O Luverdense assustou o 
Fluminense criando duas boas 

ão deu para o Luverdense, Nque após o empate sem gols 
na semana passada no Passo 

das Emas diante do tricolor das 
Laranjeiras do Rio, perdeu na noite 
de anteontem, no Maracanã, pelo 
escore de 2 a 0, sepultando o sonho 
de avançar a 4ª fase na Copa do 
Brasil, vaga que ficou com o 
adversário Fluminense, que soube 
conduzir o segundo jogo, em sua 
casa.
 Os gols saíram no segundo 
tempo e, apesar da derrota, o time de 
Lucas do Rio Verde jogou bem e teve 
chances de empatar, mas acabou 
levando o segundo gol. Apesar da 
derrota e exclusão do campeonato 
nacional, o Luverdense foi, entre os 
4 clubes de Mato Grosso, o que teve 
melhor desempenho na Copa do 
Brasil deste ano eliminando o 
Corumbaense e o Figueirense, 
chegando na terceira fase e sendo 
eliminada esta noite pelo favorito 
Fluminense.  Sinop, Cuiabá e Mixto 

foram eliminados antes.
 O time de Lucas do Rio 
Verde estreou no Maracanã, com 
muita chuva, água empossada e o 
nível do primeiro tempo foi fraco 
com poucas jogadas com perigo de 
gol. Conforme Só Notícias informou 
lance a lance, o Luverdense ficou 
boa parte do primeiro tempo fechado 
no sistema defensivo e Fluminense 
teve dificuldades no ataque. 
 Aos 12 minutos, o time de 
Lucas do Rio Verde criou primeira 
jogada de ataque. Igor avançou pela 
direita mas foi desarmado. Em 
seguida, o Fluminense teve a melhor 
jogada de ataque da primeira etapa. 
Yony escorou cobrança de falta e a 
bola passou perto do travessão. O 
time de Lucas continuou fechado, 
explorando contra-ataques e aos 19 
minutos teve boa chance. Igor 
driblou zagueiro do Flu, chutou de 
perna esquerda e mandou por cima. 
 O Fluminense continuava 
tendo maior posse de bolas, mas 

ADEUS COPA

Em jogo no Maraca, Flu
despachou o Luverdense 
S.N c/ Redação

Verdão de Lucas chegou  na terceira fase da Copa do Brasil, e apesar de ter sido eliminado pelo forte Fluminense no Rio, caiu bem antes de  Sinop, Cuiabá e Mixto

Luverdense e Flu, prevaleceu o melhor e mais forte em campo   

Foto: Gazeta Esportiva

APROVAÇÃO PRÉVIA

Olheiro do Palmeiras analisa
jogadores em Sinop e Ubiratã 

Observador do Verdão fez uma peneira com futuros craques  

Foto: Herbert de Souza


