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SOLENIDADE

Noite de autógrafos marca lançamento
do livro “ Educação e o Sentido da Vida”
Foto: Divulgação

Baseado em estudos, reflexão, silêncio e muito trabalho, o
filósofo Hélio Santana, lançou na noite de terça-feira (21) o livro “
Educação e o Sentido da Vida”, que apresenta-se como um chamado
à vida e um manifesto humanitário e ecológico, reconhecendo a Vida
como o valor dos valores o e paradigma dos paradigmas. Página 03

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Polícia Civil prende em Cáceres homem que
agrediu ex-companheira com chave de fenda
Foto: Arquivo

Autor durante noite de autógrafos

EFICIÊNCIA E AGILIDADE

Resposta rápida da PM leva suspeitos pra
cadeia, recupera carros e apreende armas
Foto: Divulgação

Ações rápidas da Polícia Militar
em Cáceres e região, após denúncias
recebidas durante a semana, levou a
prisão de um homem por tentativa de
homicídio e porte de arma, menores
foram apreendidos por tentativa de
roubo, caminhões recuperados e casal
preso por tráfico de drogas.

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres

A Polícia Civil em Cáceres em ação da Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande com apoio da
Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cáceres, efetuaram a
prisão do suspeito acusado de agredir a namorada com golpes de chave de
fenda em Várzea Grande. Página 03

Notas do ENEM
valem bolsa de até
100% na Fapan
Página 03

Saldo positivo
contra o crime

Feminicídios correspondem
a metade dos assassinatos
de mulheres em Mato Grosso

Página 04

MODELO MERCOSUL

Mudança para o novo padrão de placa
veicular será gradativa em Mato Grosso

Página 05

Gasto com eleição suplementar
ao senado será encaminhado
à AGU para decidir quem paga

Foto: Divulgação

A partir do dia 31 de janeiro
proprietários de veículos novos, que vão
realizar o primeiro emplacamento, e os
que precisarem realizar a transferência
do veículo para outro município ou
Estado deverão fazer o emplacamento
do veículo no novo padrão de Placas de
Identificação Veicular (PIV), modelo
Mercosul.

Página 06

Placa terá padrão Mercosul

Página 06
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Sonâmbulos Virtuais
Interpretar a Palavra de Deus com
docilidade, sem soberba, pede Papa
Ser dóceis à Palavra de Deus, que é
sempre novidade. Esta é a exortação do Papa.
Refletindo sobre a primeira leitura, Francisco se
concentrou na rejeição “por parte de Deus” de
Saul como rei, “profecia” confiada a Samuel.
O pecado de Saul, explicou o Pontífice,
foi a falta de docilidade à Palavra de Deus,
pensando que a própria “interpretação” da
mesma era “mais correta”. “É a medula do
pecado contra a docilidade”, esclareceu o Santo
Padre. O Papa recorda que o Senhor havia dito a
Saul para não tirar nada do povo que havia sido
derrotado, mas isso não aconteceu.
O pecado da falta de docilidade,
prosseguiu Francisco, está precisamente
naquele preferir aquilo que penso e não o que
ordena o Senhor. De acordo com o Santo Padre,
quando homens e mulheres se rebelam contra a
vontade do Senhor, não são dóceis, é como se
cometessem um pecado de adivinhação. “Como
se, mesmo dizendo acreditar em Deus, fosse a
uma cartomante para ler as mãos por segurança.
O não obedecer ao Senhor, a falta de docilidade,
é como uma adivinhação”, esclareceu.
Segundo o Pontífice, quando alguém se
obstina diante da vontade do Senhor, é um
idolatra, porque prefere o que pensa, aquele
ídolo, à vontade do Senhor. E esta
desobediência a Saul custou o reino, porque
rejeitou a Palavra do Senhor, e o Senhor o
rejeitou como rei, ponderou o Papa. Tal ato,
incentiva os cristãos a pensarem um pouco
sobre a docilidade:
“Muitas vezes nós preferimos as nossas
interpretações do Evangelho ou da Palavra do
Senhor ao Evangelho à Palavra do Senhor. Por
exemplo, quando nós caímos nas casuísticas,
nas casuísticas morais… Esta não é a vontade do
Senhor. A vontade do Senhor é clara, está nos
mandamentos, na Bíblia e a mostra o Espírito
Santo dentro do seu coração. Mas quando eu
fico obstinado e transformo a Palavra do Senhor
em ideologia sou um idolatra, não sou dócil. A
docilidade, a obediência”.
Citando o Evangelho, Francisco
recordou que os discípulos eram criticados
porque não jejuavam. “É o Senhor que explica
que não se deve remendar um vestido velho com
um pedaço de tecido cru, porque se corre o risco
de piorar o rasgo. E que não se deve colocar
vinho novo em odres velhos, para não quebrar
os odres, perdendo tudo: portanto, vinho novo
em odres novos”.
“A novidade da Palavra do Senhor –
porque a Palavra do Senhor sempre é novidade,
nos leva sempre avante – vence sempre, é
melhor do que tudo. Vence a idolatria, vence a
soberba e vence esta atitude de ser demasiado
seguro de si mesmo, não pela Palavra do Senhor,
mas pelas ideologias que eu fiz em volta da
Palavra do Senhor. Há uma frase de Jesus muito
boa que explica tudo isso e que a traz de Deus,
do Antigo Testamento: 'Quero misericórdia e
não sacrifícios'”.
Ser um bom cristão significa então ser
dócil à Palavra do Senhor, ouvir o que o Senhor
diz sobre a justiça, sobre a caridade, sobre o
perdão, sobre a misericórdia e não ser
incoerentes na vida, usando uma ideologia para
poder ir avante, alertou o Santo Padre. É
verdade, acrescentou o Papa, que a Palavra de
Deus às vezes coloca homens e mulheres em
dificuldade, mas o diabo faz o mesmo, de
maneira enganosa. Ser cristão, portanto, é “ser
livres”, através da “confiança” em Deus,
concluiu.
___*** Vatican News

Como dizia o nosso velho amigo
imortal Raul Seixas, dos botecos de Sampa
nos anos 80, baiano de Salvador, filho de
Seu Raul, Varela e Dona Maria Eugênia:
Pare o mundo que eu quero descer, mas o
tempo não parou, desandou pros lados das
esquisitices, modernismo, que aos poucos
vai acabando com a arte natural de pensar,
refletir, tirar conclusões, transformando
sonâmbulos em solitários. Escravos de um
mundo virtual onde o monólogo com o
smartphone, troca o sentido da fala pelo do
tato digital e a gente conclui que
infelizmente, foi-se o tempo em que o
celular servia apenas para faz telefonemas.
Há algum tempo, o acesso à internet
móvel tomou conta dos aparelhos e facilitou
ou dificultou a vida de muitos usuários ao
redor do mundo. Tudo bem que hoje, é
possível ler e-mails, interagir com amigos
nas redes sociais, pesquisar preços e tudo o
que a internet comum oferece, mas será que
viver se resume apenas nisso? Fazendo
nossas as palavras do eminente medico
Dirceu Rodrigues Alves Junior, diretor da
Abramet (associação de medicina de
tráfego), esta mania, que como as demais é
nefasta ao comportamento humano, virou
um vício, principalmente entre os jovens
com até 30 anos e o resultado pode ser
trágico. Importante lembrar que no transito,
usar a internet é mais perigoso que falar no
celular, já que tira os olhos da rua e gera
mais desatenção, fator responsável pela
quarta maior causa de acidentes, superando
velocidade, álcool e drogas, e fadiga.
Podem pensar que estamos
exagerando, que não chega a tanto, ao
exagero de alguém dirigir ligado ao
monologo com o celular smart, mas não é
exagero, pior que isso, milhões de jovens
não conseguem ficar sem o aparelho e as
infinidades de conexões que ele oferece,
nem por um instante. Domingo estávamos
almoçando num ambiente descontraído e na
mesa ao lado, uma jovem senhora dividia o
garfo com seu smart, Com o devido
respeito, mas esta necessidade de estar
conectado pode se tornar uma doença,
causar dependência e especialistas já
diagnosticaram este desvio de
comportamento, como sintoma de
nomofobia.

X

O transtorno de ansiedade faz parte
da caracterização dos transtornos no
controle dos impulsos e, neste caso, a
pessoa é acometida por uma apreensão
negativa em relação aos eventos futuros,
provocando sensações de inquietação
psíquica e sintomas físicos desagradáveis.
Essas pessoas não saem de casa sem
o celular, mantêm o telefone ligado 24 horas
por dia e sentem ansiedade quando o
esquecem em casa. Todo comportamento
compulsivo requer atenção diferenciada e a
dificuldade em diminuir ou manter-se
distante do aparelho telefônico pode
resultar em sintomas respostas de ansiedade
muito semelhantes àquelas vivenciadas em
outros quadros de abstinência, como jogar
ou comprar compulsivamente.
Em casos mais severos, usuários
ficam conectados 24 horas por dia. dormem
com seus aparelhos sempre a mão, alguns
até sob o travesseiro e ao menor estímulo
estão prontos a verificar e responder
prontamente a qualquer comentário ou
solicitação. Quando o uso do aparelho
começa a interferir na qualidade de sono,
nas relações sociais, familiares,
profissionais, este quadro requer mais
atenção.
Pode-se observar a cronicidade
quando a pessoa não consegue focar em
uma simples conversa face a face com
alguém, se resistir ao impulso de consultar o
aparelho celular, quando durante uma
refeição não resiste ao impulso de consultar
ou responder a uma mensagem, e
principalmente, quando o afastamento do
aparelho resulta em respostas
características de ansiedade.
A grande pergunta que vem a tona é
a seguinte, como os pais devem se
comportar para evitar que os filhos
continuem nesta rede de fuga? Sim, porque
neste mundo desigual nos mais diversos
sentidos, de uma juventude digitalizada,
que não pensa, não reflete, não raciocina,
não dialoga com o próximo, a situação pode
se complicar ainda mais. Apesar de leigo,
entendemos que os pais devem estar atentos
aos excessos e aos prejuízos e
principalmente desenvolver uma educação
mais eficiente para lidar com essas
tecnologias sem limitar a qualidade de vida.

DA REPORTAGEM

BRANCAS

Para os projetos sociais desenvolvidos pela Polícia
Judiciária Civil, com ações de educação preventiva. A
exemplo os projetos De Bem com a Vida, De Cara
Limpa contra as Drogas e Rede Digital pela Paz, que
tem como foco principal estudantes do ensino
fundamental e médio. Realizadas de forma continua, as
atividades visam desestimular o uso inicial de drogas
por crianças e adolescentes, reduzir situações de riscos
aos danos relacionados ao uso indevido de
entorpecentes.
PRETAS

Para os desocupados de plantão que utiliza os serviços
de emergência para passar trotes, deixando os telefones
ocupados para quem realmente esteja precisando de
socorro. Infelizmente muitos ainda exercem essa
prática que é crime previsto pelo Código Penal Art. 340
- Provocar a ação de autoridade, comunicando-lhe a
ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não
se ter verificado: Pena - detenção, de um a seis meses,
ou multa.
BRANCAS

Para os trabalhos de blitz que vem sendo realizados em
Cáceres, nem sempre entendido por uma parcela da
população. É comprovado que com a atuação da polícia
nas ruas, diminuiu muito os roubos e furtos na cidade,
sem contar que verifica a situação da documentação do
veículo e do condutor, o uso de capacetes e viseiras no
caso de motociclistas, o uso do cinto de segurança, e a
fiscalização da Lei Seca, o que inibe e muito os
acidentes.
PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

Para os casarões abandonados na área central. São
inúmeros imóveis em estado calamitoso causando
constrangimento e vergonha para os cacerenses.
Existem inclusive aqueles que foram construídos no
século passado e já foram tombados pelo patrimônio
histórico. Ricos casarões destruídos pelo tempo e
repleto de matos e arvores que nasceram dentro do que
restou deles.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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SOLENIDADE

Obra é resultado de anos de reflexão, estudo, silêncio e trabalho

Noite de autógrafos marca lançamento
do livro “ Educação e o Sentido da Vida”
Da Redação

Foto: Divulgação

A

conteceu na noite de
terça-feira (21) o
lançamento do livro “
Educação e o Sentido da Vida” do
autor Hélio Santana. O evento de
lançamento reuniu amigos,
familiares e convidados do
escritor na Feira Cultural e
Gastronômica da Cavalhada.
Estiveram prestigiando o escritor
a vice-prefeita Eliene Liberato
Dias e a escritora Olga Maria
Castrillon Mendes, membro da
Academia Mato-grossense de
Letras.
Em tempos de registros
virtuais e efêmeros, o autor Hélio
Santana lança sua mais recente
obra escrita, resultado de mais de
dez anos de reflexão, estudo,
silêncio e trabalho, a obra
apresenta-se como um chamado à
vida e um manifesto humanitário
e ecológico, reconhecendo a Vida
como o valor dos valores o e
paradigma dos paradigmas.
Em entrevista ao Jornal
Correio Cacerense, o autor revela
que os eixos norteadores dessa
reflexão se sustentam no
princípio da Vida como prêmio da
Criação e centro de Si Mesma.
“Educação e o Sentido da
Vida se caracteriza como uma

consciência ecológica e cultura
planetária.
É licenciado em Filosofia,
mestrado em Educação, atua
como professor de Filosofia no

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Polícia Civil prende em Cáceres homem que
agrediu ex-companheira com chave de fenda
Assessoria PJC-MT

U

O autor sendo prestigiado pela vice Eliene e escritora Olga

fusão de ideias oriundas do
pensamento filosófico, da
ciência, da espiritualidade e da
educação, reunidas a partir da
visão integral: o ser humano em
harmonia consigo mesmo (Eu),
com a cultura (Nós), com a
Natureza e com a Vida, (todos
Nós), e o Universo inteiro. A
Educação para nós é o sentido da
Terra: o sentido da Vida. A Vida
aqui como referência máxima. A
Terra como nossa casa e lar
comum. A Cultura de Paz como
ponto de unidade e sentimento
reorientador de nossas práticas de

viver”, explica o autor.
Para Hélio, o livro
Educação e o Sentido da Vida, é
uma partilha de vivências e
experiências no campo do
conhecimento. É uma forma de
depoimento e de provocação à
comunidade de estudantes a
buscar uma melhor compreensão
de Si Mesmo e da Vida em sua
totalidade. Ele é uma semente e
não um fruto maduro.
O AUTOR - Hélio Santana se
apresenta como um escritor
independente, livre pensador e
um entusiasta da cultura de paz,

DESCONTO

Notas do ENEM 2019 valem
bolsa de até 100% na Fapan
Redação c/ Assessoria

O

programa de Bolsa
Enem FAPAN/Cáceres te
dá a oportunidade de
estudar na melhor faculdade da
região Oeste de Mato Grosso.
Faça a graduação dos seus sonhos
com descontos que podem chegar
até 100%, usando a nota do
Enem. Isso mesmo, a FAPAN
oferece mais de 30 cursos de
graduação e pós-graduação, nas
mais diversas áreas de atuação,
com um ambiente propício ao
aprendizado, salas de aulas
climatizadas, informatizadas e

Ensino Médio e Ensino Superior,
também é músico cantor e
compositor, Terapeuta em Reiki e
articulador de Projetos
Educativos e Culturais.

cobertura wireless em todo o
prédio. Além disso, o seu quadro
docente é formado por
especialistas, mestres e doutores.
Este é o sonho do ensino
superior muito mais perto de se
tornar a sua realidade. Faça uma
graduação reconhecida pelo
MEC com até 100% de desconto.
Quem mandou bem no ENEM,
vai mandar bem na Fapan.
Use sua nota do Enem e estude na
melhor.
ProUni - A nota do Enem
também pode ser usada para
Foto: Divulgação

m homem acusado de
agredir a namorada com
golpes de chave de fenda
teve o mandado de prisão
cumprido pela Polícia Judiciária
Civil em Cáceres, nesta quartafeira (22), em ação da Delegacia
Especializada de Defesa da
Mulher, Criança e Idoso de
Várzea Grande com apoio da
Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher de Cáceres.
O suspeito, que conviveu
5 anos com a vítima, já havia a
agredido anteriormente, no mês
de dezembro de 2019. Assim que
saiu da prisão, em janeiro, mesmo
ciente das medidas protetivas,
rompeu a tornozeleira eletrônica
para praticar a nova agressão.
O crime ocorreu no dia 10
de janeiro em uma residência no
bairro Parque do Lago, em
Várzea Grande. O suspeito, pelo
fato de não aceitar o fim do
relacionamento, pulou o muro da
casa em que a vítima estava e a
agrediu com diversos golpes com
chave de fenda, ferindo a vítima

na barriga, nas costas, na nuca,
tórax e rosto.
Enquanto a agredia, o
suspeito xingava, ameaçava de
morte e ao mesmo tempo pedia
perdão à vítima. Após o crime, o
agressor foi embora, porém,
voltou a passar em frente a casa,
apontado uma arma de fogo e
dizendo que iria matar a vítima.
Diante da gravidade da
situação e para evitar um futuro
feminicídio, a delegada Mariel
Antonini Dias representou pela
prisão preventiva do suspeito,
que foi deferida pela Justiça.
A ordem judicial foi
cumprida nesta quarta-feira (22),
na cidade de Cáceres, com apoio
da Delegacia Especializada de
Defesa da Mulher do município.
“ P a r a e v i t a r
consequências maiores, como um
possível feminicídio, a Delegacia
da Mulher de Várzea Grande
atuou de maneira grave e eficaz,
fazendo que o agressor retornasse
à prisão”, disse a delegada.
Foto: Ilustrativa

tentar uma das 78 vagas do
ProUni na Fapan. Para concorrer
a uma das oportunidades, é
preciso atentar para as regras do
Ministério da Educação.
De acordo com as
informações do site do MEC, as
inscrições para o processo
seletivo do ProUni, referente ao
1º semestre de 2020, será no
período de 28 de Janeiro a 31 de
Janeiro de 2020, observado o
horário oficial de Brasília – DF,
exclusivamente pela internet, por
meio da página do ProUni no
endereço eletrônico
http://siteprouni.mec.gov.br/

Preso por agredir ex companheira já está atrás das grades

FAPAN a melhor estrutura física e pedagógica
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OCORRÊNCIA

Resposta rápida da PM leva suspeito em cana, recupera veículos e apreende armas

Suspeito é detido por tentativa
de homicídio com arma de fogo
P
Da Redação

Foto: PM-MT

oliciais Militares de
Cáceres, uma garrucha e
um homem foi conduzido
à delegacia por porte ilegal de
arma de fogo. O fato aconteceu no
bairro Jardim das Oliveiras,
quando uma equipe da Força
Tática foi acionada para atender
uma ocorrência de tentativa de
homicídio. No local, os policiais
encontraram um homem que
alegou ter sido vítima do vizinho
que atentou contra sua vida
usando uma arma de fogo.
Os militares foram até a
residência do suspeito onde o
encontraram e apreenderam uma
garrucha calibre 22, sem
munição.

AÇÃO RÁPIDA

PM de Pontes e Lacerda recupera dois
caminhões roubados e prende suspeito

Redação c/ Assessoria

P

Arma encontrada na residência do suspeito

NO XILINDRÓ

Casal envolvido no tráfico de droga
é descoberto em Mirassol D ´Oeste
Redação c/ Assessoria

P

oliciais militares de
Mirassol D'Oeste
encaminharam à
delegacia um homem e uma
mulher por tráfico de drogas,

nesta terça-feira (21).
Com a dupla foram
apreendidos papelotes e porções
de pasta base de cocaína, ácido
bórico e maconha, uma balança,
Foto: PM-MT

Produtos apreendidos com o casal

além de uma caixa madeira com
dizeres em apologia ao tráfico de
drogas.
Conforme o boletim de
ocorrência, a denúncia apontava
uma residência no bairro Jardim
Popular como boca de fumo. Em
monitoramento, os policiais
perceberam a entrada e saída
constante de pessoas.
Devido a atitude suspeita,
os agentes entraram no imóvel e
encontraram o casal e uma
criança de dois anos. Durante o
procedimento operacional padrão
nos suspeitos e no imóvel foram
sendo encontradas as porções de
entorpecentes que estavam em
cima de móveis e dentro dos
cômodos.
A c r i a n ç a f o i
encaminhada ao Conselho
Tutelar da cidade.

oliciais militares de
Pontes e Lacerda
recuperaram dois
caminhões guincho, que tinham
sido roubados, na quarta-feira
(22), e prenderam um suspeito.
Conforme o boletim de
ocorrência, o proprietário dos
caminhões acionou a PM
relatando que os veículos teriam
sido levados quando estavam
estacionados na porta da sua casa.
Em diligência na busca
dos caminhões, os policiais
perguntaram para funcionários de
um posto de gasolina, que
disseram que dois homens em um
Gol branco teriam comprado um

litro de óleo para motor e saído
logo em seguida.
Os militares receberam a
informação de que o Gol agia
como batedor dos caminhões e
que os suspeitos seguiam para
Vila Bela da Santíssima Trindade.
Durante as buscas os
agentes encontraram os
caminhões abandonados em uma
estrada de chão.
O motorista do Gol foi
localizado e abordado,
confessando ter deixado um
homem perto dos caminhões.
Os policiais continuam
em busca dos outros suspeitos.
Foto: PM-MT

DENÚNCIA 190

Em Cáceres quatro adolescentes são
apreendidos por tentativa de roubo

Caminhão recuperado pela PM

Da Redação

D

enunciados via 190, quatro adolescentes entre 14 e 16 anos, foram apreendidos pela Polícia Militar, na
terça-feira, acusados de tentativa de roubo no bairro Jardim das Oliveiras. De acordo com o registrado
no Boletim de Ocorrência, a vítima narrou ter sofrido uma tentativa de roubo quando passava em uma
rua do bairro e teve seu veículo atingido por paus e pedras.
Em atendimento a denúncia, a Guarnição compareceu no local onde encontraram os adolescentes
deitados no chão tentando se esconder. Eles disseram que como a rua é escura jogavam pau e pedras nos carros
obrigando o motorista a parar, ocasião em que eles fariam o roubo. Acrescentaram ainda que o 'modus operandi'
era ameaçar e utilizar a força física. Não foram encontradas armas de fogo nem arma branca.
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ESTATÍSTICA

Levantamento referente ao período de janeiro a dezembro de 2019 aponta que das 87 mulheres mortas, 39 correspondem a feminicídios

Feminicídios correspondem a metade
dos assassinatos de mulheres em MT
Assessoria Sesp/MT

Foto: Ilustrativa

Segundo levantamento em Cáceres teve 1 caso

L

evantamento da
Coordenadoria de
Estatística e Análise
Criminal (CEAC) da Secretaria
de Estado de Segurança Pública
(Sesp-MT) aponta que 87
mulheres foram assassinadas em
Mato Grosso em 2019, sendo que
39 casos correspondem a
feminicídios. Esta tipificação foi

incluída pela Lei 13.104/2015 na
categoria de crime contra a vida
no que diz respeito a homicídio de
mulheres praticados em virtude
de violência doméstica e familiar
ou menosprezo/discriminação
contra a condição de mulher.
Os dados são referentes
ao período de janeiro e dezembro
do ano passado, e englobam todas

as idades. Com relação a 2018,
houve uma redução de 7% nos
casos de feminicídios, já que
naquele ano foram registrados 42
casos. É importante ressaltar que
este número pode sofrer
alteração, tendo em vista que a
investigação do crime é
complexa e a consolidação da
motivação pode exigir extensão
de prazo e envio posterior pelas
delegacias.
Cuiabá não registrou caso
de feminicídio em 2019. As
ocorrências desta natureza
ocorreram no interior do estado,
nos municípios de Primavera do
Leste (4), Sinop (3), Várzea
Grande (3), Chapada dos
Guimarães (2), Peixoto de
Azevedo (2), Rondonópolis (2) e
Sorriso (2).
Os demais municípios
apresentaram um registro cada:
Água Boa, Alto Taquari, Cáceres,
C a m p o Ve d e , C o m o d o r o ,
Confresa, Diamantino, Juína,
Mirassol D'Oeste, Nobres, Nova
Mutum, São Félix do Araguaia,
São José dos Quatro Marcos,
Tabaporã, Tangará da Serra,
Torixoréu e União do Sul.
D e n t r o
d o

acompanhamento de homicídios
envolvendo vítimas femininas,
houve aumento em 2019, com 87
registros, levando em
consideração o mesmo período
de 2018, quando houve 82.
De acordo com a série
histórica, Mato Grosso registrou
85 homicídios de mulheres no
período de janeiro a dezembro de
2015; 91 em 2016; e 84 em 2017.
Detalhamento de homicídios Os meses que mais apresentaram
registros no ano passado foram
novembro, com 11 casos, e
janeiro, com 10 homicídios de
vítimas femininas.
O menor número ocorreu
em outubro (3); seguido de
agosto (5); fevereiro e dezembro
(ambos com 6); abril, maio e
junho (7 cada); março e setembro
(ambos com 8); e julho (9).
O estudo demonstra ainda
que Cuiabá e Várzea Grande
tiveram, respectivamente, quatro
e seis mulheres assassinadas ao
longo de 2019.
Por dias da semana, a
sexta-feira foi a que mais
apresentou mortes de mulheres
em Mato Grosso, com 17 casos,
seguida de quinta-feira (15),

sábado (14), domingo e segundafeira (ambos com 12), quartafeira (10) e terça-feira (7). Com
relação à faixa etária, 21
mulheres tinham entre 36 e 45
anos; 15 entre 18 e 24 anos; 11 de
25 a 29 anos; 11 estavam com
idade entre 30 e 35 anos; 9
mulheres de 46 a 59 anos; outras 9
de 12 a 17 anos; 6 acima de 60
anos; 3 com idade entre 0 e 11
anos; e 2 não tiveram idade
informada.
O levantamento também
descreve o meio empregado nos
casos de assassinatos contra
mulheres. No estado, dos 87
casos, 37% foram praticados com
arma de fogo; 25% com arma
cortante ou perfurante; 8% com
arma contundente; 10% pelo uso
da força muscular; 19% outros
meios; e 1% com veneno.
A maior motivação
apontada continua sendo
passional (38%), e em seguida a
apurar (31%).
Os demais casos são
motivados por envolvimento com
drogas (15%), rixa (6%),
vingança (6%), fútil (1%),
ambição (1%), pedofilia (1%) e
álcool (1%).

SOB AMEAÇAS

Prédio abandonado é alvo de
incêndio pela 6ª vez em Lacerda
TVCO

N

a manhã desta quartafeira (22), mais um foco
de incêndio foi
registrado no prédio abandonado
da Unidade de Pronto
Atendimento - UPA. Em menos
de 30 dias esse é o 6° crime
praticado em Pontes e Lacerda.
A guarnição do Corpo de
Bombeiros foi acionada pelos
moradores com informações de
que teria uma cortina de fumaça
no interior da unidade. Ao chegar
no local, os militares constataram

o fato e encontraram um
colaborador do Hospital Vale do
Guaporé desmaiado, próximo de
um amontoado de papel em
chamas.
No local várias ameaças
estão escritas nas portas e paredes
do prédio. Após muito trabalho as
chamas foram contidas e o fogo
apagado. Informações dão conta,
que após esse sexto episódio, foi
contratado um guarda para vigiar
o prédio durante o período
noturno.
Foto: TVCA

Prédio alvo de incêndio
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CUSTO DE R$ 11 MILHÕES

Um dos argumentos do TRE é que a juíza Selma Arruda e seus suplentes deveriam ser condenados a restituir os cofres públicos

Gasto com eleição suplementar ao senado será
encaminhado à AGU para decidir quem paga
Raul Bradock/RepórterMT

O

Foto: RepórterMT

contabilizar os gastos e
encaminhar os documentos ao
Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) e a Advocacia Geral da
União (AGU) para que seja
definido de quem será cobrado o
montante gasto no pleito.
A previsão do TRE é que sejam
usados até R$ 11 milhões para
eleger o novo senador de Mato
Grosso.
A eleição suplementar
acontece após a juíza Selma
Arruda ter o mandato cassado sob
acusação de crime de caixa 2 e
abuso de poder econômico.
Presidente do TER-MT, Gilberto Giraldelli
“Uma vez realizada a
Tribunal Regional feira (22), que ao término da eleição e definido os gastos,
Eleitoral (TRE-MT) eleição suplementar ao Senado, remetemos para o Tribunal
informou, na quarta- no próximo dia 26 de abril, irá Superior Eleitoral, que vai

MODELO MERCOSUL

submeter à análise da AGU e essa
discussão se vai ou não pagar,
quanto e em que condições, isso
se dá no âmbito da Justiça Federal
e quem tem legitimidade para isso
é a Advocacia Geral da União”,
disse o desembargador presidente
do TER, Gilberto Giraldelli.
Inicialmente, segundo a
Corte Eleitoral do Estado, o valor
a ser gasto deve ser encaminhado
a Mato Grosso pelo TSE. A
discussão veio à tona sob o
argumento de que a causadora do
dano, nesse caso a juíza Selma
Arruda e seus suplentes,
deveriam ser condenados a
restituir os cofres públicos devido
ao prejuízo causado.
Após a realização das
eleições, o TRE já terá os custos,
em seguida pode passar os dados

para AGU. Não compete ao TRE
discutir isso, já que quem cuida é
a AGU”, explicou Giraldelli em
dezembro passado.
Cassação - Em dezembro, por
maioria, o Pleno do TSE decidiu
rejeitar o recurso da senadora e,
com isso, manteve a decisão do
TRE que cassou o mandato dela e
de seus suplentes, Gilberto Eglair
Possamai e Clerie Fabiana
Mendes.
Cinco, dos sete ministros,
decidiram acompanhar o
entendimento do relator do
processo, ministro Og Fernandes,
que manifestou contrário ao
pedido da senadora que pretendia
derrubar sua cassação. Apenas
Edson Fachin votou contra o
parecer do relator, totalizando 6 a
1.

Mudança para o novo padrão de placa
veicular será gradativa em Mato Grosso
Assessoria/Detran-MT

A

partir do dia 31 de janeiro
proprietários de veículos
novos, que vão realizar o
primeiro emplacamento, e os que
precisarem realizar a transferência
do veículo para outro município ou
Estado deverão fazer o
emplacamento do veículo no novo
padrão de Placas de Identificação
Veicular (PIV), modelo Mercosul.
A obrigatoriedade está
prevista na Resolução nº 780/2019
do Conselho Nacional de Trânsito
(Contran), que também prevê a
instalação da nova placa em casos de
roubo, furto, dano ou extravio da
placa, e nos casos em que haja
necessidade da segunda placa
traseira.
Dezessete Estados
brasileiros, incluindo Mato Grosso,
ainda não aderiram ao novo sistema.
Entretanto, o Departamento
Estadual de Trânsito (Detran-MT) já
realizou todas as alterações
sistêmicas necessárias para a
implantação do novo modelo de
emplacamento e atualmente aguarda
a gestão por parte do Denatran para
que o Estado passe a aderir esse novo
modelo de placa. O prazo estimado
para a adesão é de 60 dias, a partir do
dia 31 de janeiro.
O valor da placa no novo
modelo não deverá sofrer reajustes.
Os proprietários de veículos que
desejarem realizar a troca,
voluntariamente, também poderão
fazer, assim que Mato Grosso já tiver
adotado o novo sistema.
Placa Mercosul - O novo modelo de

placa é oriundo de um acordo entre
os países do Mercosul, assinado em
dezembro de 2010. O novo padrão
vai manter os sete caracteres da placa
atual brasileira, porém com quatro
letras e três números, e não mais três
letras e quatro números, que poderão
ser “embaralhados”, e não mais
dispostos de maneira fixa em uma
sequência.
O fundo também sofrerá a
mudança de cor e passará a ser
totalmente branco. Além disso, a
bandeira do Brasil e a escrita irá
substituir o município. Com isso, os
veículos com a nova placa poderão
circular livremente nos países que
integram o Mercosul, sem
autorização prévia.
A nova placa não terá mais
os símbolos que permitiriam a

identificação de local de registro do
veículo. Também haverá mudança
na cor dos caracteres para
diferenciar os tipos de veículos. Os
veículos de passeio com a cor preta,
veículos comerciais (aluguel e
aprendizagem) na cor vermelha,
carros oficiais na cor azul, a verde
para veículos em teste, para veículos
diplomáticos dourado e cinza prata
para os veículos de colecionadores.
Todas as placas deverão
conter o código de barras tipo (QR
Code) com informações do banco de
dados do fabricante da placa e o
número de série.
O objetivo é controlar a
produção, logística, estampagem e
instalações da PIV nos respectivos
veículos, além da verificação da sua
autenticidade.
Foto: Marlos Ney Vidal

Nova placa modelo Mercosul

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

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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VITÓRIA

No estádio Dito Souza, em Várzea Grande, o Operário conseguiu bater o Poconé, pelo placar de 1 a 0

Operário e União conquistam primeiros
pontos no Campeonato Mato-grossense
Redação c/ Só Notícias

Foto: Assessoria

N

Com gols no início, União vence o Mixto na estreia

CAMPEONATO ESTADUAL

Cuiabá começa Mato-grossense com 3
pontos ao vencer estreante Nova Mutum
Só Notícias

O

Cuiabá começou muito bem o
Campeonato Mato-grossense
de 2020 ao vencer por 1 a 0, o
Nova Mutum, que é estreante na Série
A da competição. O único gol da
partida foi marcado ainda no primeiro
tempo por Maxwell, que fez uma linda
jogada individual, passou pela zaga e
bateu rasteiro. O jogo foi equilibrado e
a equipe do Médio Norte não se
intimidou com a força do atual
campeão estadual. Tentou por
diversas vezes, mas não conseguiu o
empate.
Agora, o Cuiabá vai encarar o
Mixto no sábado, às 17h. Já o Nova
Mutum enfrentará o Luverdense, às
15h30, no mesmo dia.
O jogo – O Nova Mutum começou

forte e atacando o Cuiabá. Aos 4
minutos, a equipe do Dourado bateu
direto cobrança de falta. Primeiro com
perigo no gol da equipe do Médio
Norte. Aos 8, Gustavo do Nova
Mutum conseguiu boa finalização de
fora da área e a bola passou com
perigo para o goleiro Matheus
Nogueira.
Aos 14, Nova Mutum
manteve a pressão sobre o time da
capital buscando o resultado positivo.
Já o Cuiabá apresentou dificuldades e
lentidão para 'armar' jogadas. Aos 18,
por muito pouco o Dourado não abriu
o marcador. Ferrugem pegou firme e
bola bateu na trave esquerda do
goleiro Gabriel.
Ao 21, o Cuiabá não deu bobeira e
Foto: Assessoria

Cuiabá vence com gol de Maxwell
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marcou. Maxwell fez uma linda
jogada individual, passou pela zaga e
bateu rasteiro para marcar o primeiro
do Dourado na temporada. Cuiabá 1 x
0 Nova Mutum.
Aos 24, o time cuiabano
voltou a apresentar perigo ao goleiro
Gabriel. Arthur Caculé mandou de
cabeça e por muito pouco não ampliou
placar. Aos 38, o Nova Mutum, fez
uma bela jogada com Douglas, que
finalizou pela esquerda, mas a bola
saiu pra fora. Aos 46, Ferrugem do
Cuiabá bateu firme direto para o gol e
a bola saiu sem perigo para o goleiro
Gabriel. Fim do primeiro tempo.
Cuiabá 1 x 0 Nova Mutum.
A bola voltou a rolar na Arena
Pantanal sem alterações nos dois
times. No entanto, no primeiro minuto
de jogo, Auremir entrou no lugar de
Ferrugem que saiu reclamando de
lesão. Aos 10, Elvis bateu de primeira
e a poça d'água da chuva acabou
ajudando a defesa do goleiro Gabriel.
Aos 19, Alex bateu falta
direto, mas o goleiro Gabriel do Nova
Mutum saiu e pegou com facilidade.
Aos 30, o Nova Mutum buscou o
empate. Gustavo bateu colocado e a
bola passou muito perto do goleiro
Matheus Nogueira. Aos 37, Maxwell
tentou marcar mais um, mas a lado
saiu para fora.
Aos 42, Rafael perdeu boa
oportunidade ao finalizar muito mal o
lance. Fim de jogo. Cuiabá 1 x 0 Nova
Mutum.

a abertura do
Campeonato Matogrossense 2020, duas
equipes conseguiram somar três
pontos.
Jogando em casa, no
Luthero Lopes, em
Rondonópolis, o União venceu o
Mixto, por 2 a 0. Os gols foram
marcados por Cabralzinho e João
Emanuel, ainda no primeiro
tempo.
No estádio Dito Souza,
em Várzea Grande, o Operário
conseguiu bater o Poconé, pelo
placar de 1 a 0.
O meia-atacante Pikachu
fez o único gol do jogo. O tento
foi anotado aos 34 minutos do
segundo tempo.
O União de Rondonópolis

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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O Sol em Aquário também
caminha na direção de
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro.
Isso movimenta intensamente
sua vida social e os trabalhos
em equipe. Um novo projeto,
até mesmo liderado por você, poderá ser o
carro chefe deste período. Novos amigos a
caminho.

O Sol em Aquário caminha
na direção de Mercúrio no
mesmo signo e recebe um
tenso aspecto de Urano em
Touro. Isso movimenta
intensamente sua vida
social, aproximando pessoas
interessantes. Você estará mais sedutor e
atraente, mais simpático e comunicativo.
Um romance pode começar.

O Sol em Aquário também
caminha na direção de
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro
m o v i m e n t a n d o
intensamente seus projetos
profissionais e os planos de negócios, que
serão colocados em prática rapidamente.
O sucesso e o reconhecimento estão a
caminho.

O Sol em Aquário caminha
na direção de Mercúrio,
também em Aquário, e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro. Isso
movimenta intensamente
sua vida doméstica e os relacionamentos
em família. O período pode estar
relacionado ao início de uma reforma ou
uma nova decoração.

O Sol em Aquário caminha na
direção de Mercúrio, também
em Aquário, e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro.
Isso movimenta intensamente
seus projetos de médio prazo,
especialmente as viagens internacionais e os
contatos com estrangeiros. Você estará mais
aberto e curioso, mais voltado para as
grandes respostas da vida.

O Sol em Aquário também
caminha na direção de
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro.
Isso movimenta
intensamente seus processos mentais e a
vida social. Você estará mais agitado e
comunicativo, mais voltado para os
estudos e as viagens rápidas. Um novo
contrato pode ser assinado.

O Sol em Aquário caminha na
direção de Mercúrio, também
no signo de Aquário, e recebe
um tenso aspecto de Urano
em Touro. Isso movimenta
intensamente suas emoções,
que se aprofundam nas próximas semanas.
Você vive uma espécie de limpeza. O
período pode também estar relacionado com
um novo e promissor investimento.

O Sol em Aquário caminha
na direção de Mercúrio,
também em Aquário, e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro. Isso
movimenta intensamente suas finanças. É
bastante provável que você se envolva em
um novo projeto, que estará relacionado
com o aumento de seus rendimentos. Seja
cauteloso com novos investimentos.

O Sol em Aquário também
caminha na direção de
Mercúrio e recebe um tenso
aspecto de Urano em Touro.
Isso movimenta
intensamente seus
relacionamentos pessoais e profisisionais.
A vida social fica bastante agitada, com
novos e antigos amigos. O período é ótimo
para a diversão.

O Sol em Aquário caminha
na direção de Mercúrio,
também em Aquário, e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro
inaugurando um novo ano
astral. O período traz de volta sua energia
vital, que esteve mais baixa nas últimas
semanas. Hora de colocar em prática os
projetos idealizados.

O Sol em Aquário também
caminha na direção de
Mercúrio, seu regente, e
recebe um tenso aspecto de
Urano em Touro. Isso
movimenta intensamente
seu dia a dia. O período é ótimo para
começar um novo trabalho ou projeto e
para começar um bom programa de
exercícios.

A Lua entra em Capricórnio,
se une a Júpiter no mesmo
signo e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Touro.
Isso indica um dia de
movimento na vida social e
encontros agradáveis com amigos. O dia é
ótimo para socializar, fazer novas
amizades e para novos contatos
comerciais.

SOCIAL
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Um brinde especial ao amor, que uniu o
casal Manoel Alvares e Dora Santos, que
festejam bodas e recebem o carinho dos
filhos e amigos pela tão linda data.
Queridos amigos, parabéns por estes
anos de amor e cumplicidade. Que vocês
sigam sempre juntos. Feliz Bodas!!!

By Rosane Michels

**********

leva vantagem no saldo de gols.
Na próxima rodada, a equipe
enfrentará o Poconé, fora de casa,
no estádio Neco Falcão.
O jogo será no domingo
(26). No mesmo dia, o Operário
vai a Barra do Garças enfrentar o
Araguaia, no estádio Zeca Costa.
No outro jogo da noite, o
Luverdense deixou escapar a
chance de largar na frente no
Campeonato Mato-grossense. A
equipe do Nortão empatou em
casa, no estádio Passo das Emas,
em 1 a 1, com o Dom Bosco.
No primeiro tempo, o
LEC saiu na frente com Kauê.
Isael deixou tudo igual na etapa
final para o Azulão da Colina.
Com o resultado, as duas equipes
somaram um ponto.

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

Psicóloga Cristina Ferreira comemora mais uma primavera
em grande estilo e rodeada de amigos e família. Que a alegria
acompanhe você por todos os momentos e que Deus continue
guiando todos os seus passos e iluminando cada vez mais os
seus pensamentos.

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

Parabenizamos nossa leitora Olga
Maria Castrillon Mendes, por mais um
ano de vida. Que essa data seja cheia de
amor, paz, carinho e tudo de bom, pois
você merece… Feliz Aniversário! Que
Deus abençoe este dia e possa te
presentear com aquilo que seu coração
almeja.
Forte abraço a Jefferson Geraldes pela passagem de mais um
natalício. Que esse novo ano seja recheado de alegrias e
muitas realizações. Felicidades sempre!!!

