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Festejando data nova a
encantadora Ligia Helena Fanaia
a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida.
Que esse novo ciclo seja pleno de
conquistas e realizações. Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

Esotérico
O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
seu signo, marcando o início
de um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida
pessoal e profissional. Novas energias
começam a invadir sua vida, trazendo
novidades e abertura para o novo,
especialmente nas finanças.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e os
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
período pode estar relacionado com uma
sociedade ou parceria comercial. Você
estará aberto e receptivo.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
seu mundo emocional, que
passa por um momento de transformações. O
momento envolve interiorização e
distanciamento da vida social e de conversas
vazias. Bom para o planejamento de novos
projetos.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua rotina, especialmente a de
trabalho. Um novo projeto ou emprego pode
marcar o início de um novo período. Ótima
fase para começar uma dieta e um bom
programa de saúde.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida social
e os projetos em equipe, especialmente os
que envolvem questões sociais e políticas.
O momento pode estar relacionado com
um importante contato comercial.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e aproximando
pessoas interessantes. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo. O
período é altamente positivo para o
relacionamento com os filhos.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente seus projetos profissionais e
planos de carreira. O período pode estar
relacionado com um convite para
trabalhar com uma nova equipe de
trabalho ou empresa.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida doméstica e os
relacionamentos familiares. O período é
ótimo para firmar acordos e negociações
relacionados à compra ou venda de um
imóvel de família.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente seus projetos e
planos futuros, que podem envolver
publicações, viagens e contato com
pessoas e empresas estrangeiras. Uma
viagem internacional pode ser realizada.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e aproximando
amigos, novos e antigos. O momento
favorece a comunicação e tudo o que for
relacionado a estudos. Uma viagem rápida
pode marcar o início desta fase.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
acordos e negociações
relacionados a uma sociedade ou parceria
financeira, que pode ser concretizada. O
período é ótimo para pedido de empréstimos
e investimentos.

O Sol deixa seu signo e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
o início de um novo ano
astral e movimentando
intensamente sua vida
material e financeira, que dá um passo à
frente. O período pode estar relacionado a
um novo projeto ou contrato que envolva
o aumento de seus rendimentos.
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SOCIAL

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

*****************
Uma quinta-feira regada de muita paz e
felicidades a querida amiga Cida
Fátima Castro, proprietária da
Floricultura Joia Viva, que sempre me
surpreende com lindas orquídeas.
Grande abraço e obrigada pelo seu
carinho sempre.

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

Um alô mais que especial a linda e
simpática Karla Murielly que cativa a
todos com seu jeito ser. Grande abraço!

Casal lindo que irradia felicidade, Erze Souza e Ryvia Sodré,
que são destaques na nossa High Society. Que Deus os conserve
sempre com essa felicidade. Grande Abraço e beijinhos ao
herdeiro Juninho.

********************************
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Cidadania
Pode-se afirmar que o
reconhecimento da existência de um
'status' frente ao Estado, que se
manifesta através de um complexo de
posições que os indivíduos têm com e no
Estado (José Miguel Garcia Medina),
abarca o que se deve entender por
cidadania.
A cidadania contempla não
apenas os direitos políticos, mas abrange
também direitos fundamentais
individuais e sociais (arts. 5º e 6º), tendo
ampla dimensão (cf., p. ex., art. 205, CF,
em que a educação é direito a ser
promovido com vista ao preparo da
pessoa 'para o exercício da cidadania').
Quando (a cidadania) está
inserida num sistema legitimador
emanado do Estado Democrático de
Direito, a dimensão de seu alcance tem
medida de direito fundamental. A
fórmula 'Democrático e de Direito' não
apenas une formalmente os conceitos de
Estado Democrático (participação) e
Estado de Direito (submissão de todos à
lei, divisão de poderes e os direitos e
garantias fundamentais), mas também
os supera, pois, impõe deveres de

NO FLAGRA
Caiu na rede. Carro da Secretaria
Municipal de Saúde de Cáceres é flagrado
tentando descarregar lixo em matagal
próximo a estrada. Imagens e vídeo
virilizaram nas redes sociais. Segundo
informações extra oficiais o saveiro era
dirigido por um funcionário da secretaria
de saúde que inclusive está de férias. O
lixo só não foi despejado, porque o
condutor percebeu que estava sendo
filmado. Com a palavra as autoridades
competentes.
AUDIÊNCIA PÚBLICA
A Comissão de Educação, Desportos,
Cultura e Turismo da Câmara Municipal
de Cáceres convida a população para
audiência pública, que será realizada
nesta sexta-feira,22, a partir das 18h no
plenário da Câmara. A audiência visa a
discussão de três Projetos de Lei: o de nº
04 que 11/02/2019
que Institui o
Conselho de Turismo alterando a Lei
Municipal sob o nº 1.250; o nº 25 de
18/03/2018 - "Preservação e Manutenção
Procedimental para a Realização de
Intervenções e Bens Edificados e
Tombados nas Áreas de Entornos no
Município de Cáceres" e o nº 03 de
11/02/2019 - "Criação do Fundo
Municipal de Turismo - FUMTUR,
revogando Lei anterior de 1994".
EM NOVO ENDEREÇO
A Secretaria Municipal de Saúde informa
que o Laboratório de Endemias que realiza
coleta para sorologia de Dengue, Zika e
Chikungunya está atendendo em novo
endereço: Coordenadoria de Vigilância
em Saúde, Rua Olavo Bilac, número 01,
quadra 05, bairro Monte Verde. Horário de
atendimento: 07h30 às 11h30 e das 13h30
às 17h30. Mais informações nos telefones
3223-0007 e 3223-1500.
FIBROMIALGIA
Foi o tema da palestra promovida pela
Secretaria de Saúde no Centro
Especializado em Reabilitação,
ministrada pela médica reumatologista
Verônica Palmiro com o objetivo de
auxiliar os pacientes com fibromialgia e
doenças reumáticas de maneira geral, no
processo de reinserção das atividades
laborais e sociais. Além de palestras e do
atendimento multiprofissional, os
pacientes ainda contam com atendimentos
individuais. O grupo terapêutico Mulheres
de Fibra é contínuo, com atividades
diversificadas, como roda de conversa,
realizadas uma vez por semana, ao longo
do ano, sendo atendidos de maneira
global.
CONFERÊNCIA MUNICIPAL
Será realizada hoje, a partir das 7h30, no
Centro de Formação e Aperfeiçoamento
dos Profissionais da Educação Básica
(CEFAPRO) a III Conferência Municipal
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa foi
convocada pela Resolução Nº 02/2019 do
Conselho Municipal de Defesa dos
Direitos da Pessoa Idosa. A meta é
propiciar reflexões, discussões e
avaliações das ações referentes às pessoas
idosas, e do crescente envelhecimento da
população brasileira neste Século XXI e
seus Grupos de Trabalhos - GTs norteados
a partir do Tema Central: Os Desafios de
Envelhecer no Século XXI e o Papel das
Políticas Públicas.

prestação e de transformação
social.
Na lição de Canotilho, o Estado
Constitucional Democrático de Direito
'procura estabelecer uma conexão
interna entre democracia e Estado de
Direito'. É o constitucionalismo do
futuro, formatando a base do princípio
democrático (aqui considerando
somente sua dimensão de representação)
– 'Todo o poder emana do povo' (par.
único, do artigo 1º, CF), e do princípio da
soberania popular – 'que o exerce por
meio de representantes eleitos ou
diretamente' (par. único do artigo 1º c/c
artigo 14, I ou II, CF).
Tem-se liberdade de escolha,
livres são para escolher os caminhos, o
coletivo também tem seu arbítrio. Ao
errar, juntos se peca. E juntos também se
acerta, vivendo-se tempos felizes.
Não há momento mais sublime
para uma nação democrática que as
eleições. Eleger alguém é revigorar o
pacto estatal que torna a todos
formalmente igual e materialmente
titular de cidadania.
Deve-se votar, e bem. A

vontades, vence aquele que
agrega e agrada, daí o jargão "cada povo
tem o governante que merece". Disto
não se sai incólume.
Nas sábias palavras do ministro
Ayres Britto, democracia é movimento
ascendente do poder estatal, na medida
em que opera de baixo para cima, e
nunca de cima para baixo (STF, Rcl
5.585, DJe 31.01.2012).
Dentro desse contexto, o
princípio da separação dos poderes é de
suma importância, não se podendo
impor ao Judiciário a fatura das escolhas
do processo de eleições. É na seara de
cada poder, sem qualquer sobreposição,
que se estabelece o primado
democrático. As atribuições inseridas no
rol de competências a serem exercidas
vêm da cidadania, das eleições e da
formatação constitucional dos poderes.
No espaço político partidário, o
Judiciário se retira. Ali, são as lideranças
do eleitor, seus representantes diretos a
exercer o necessário protagonismo.
É por aí...
GONÇALO ANTUNES DE
BARROS NETO é juiz.

A calamidade e o transporte intermunicipal
O transporte coletivo de passageiros
entre os 141 municípios de Mato Grosso é,
até hoje, na sua maior parte, operado por
empresas legatárias de empresas pioneiras,
que aproveitaram a oportunidade da
expansão territorial na década de 80 e
instalaram-se no estado, contribuindo para
seu crescimento.
A Constituição Federal de 1988
determinou que a prestação de serviços
públicos, como o de transporte de
passageiros municipal, intermunicipal,
interestadual de passageiros seja, na forma
da lei, realizado diretamente pela
administração pública ou por meio de
particulares, sempre por meio de licitação.
O que grande parte dos cidadãos
mato-grossenses desconhece é que, como a
maioria dos estados brasileiros, Mato
Grosso luta contra a burocracia e interesses
diversos para fazer cumprir a ordem
constitucional e possuir, enfim, contratos
que permitam a efetiva regulação das
empresas que prestam o serviço de
transporte intermunicipal.
No ano de 2012, após estudos
técnicos liderados pela Fundação Ricardo
Franco, ligada ao Instituto Militar de
Engenharia - IME, edição de leis e decretos
regulamentares, Mato Grosso lançou o
primeiro edital da licitação para outorgar a
concessão dos serviços de transporte
intermunicipal de passageiros –
Concorrência Pública n. 01/2012 iniciada
pela Agência de Regulação do Estado de
Mato Grosso – AGER/MT.
Muitos são os obstáculos e
dificuldades para execução da licitação e
cumprimento da ordem constitucional. Os
prazos legais, a alternância de Governos, a
complexidade do projeto e, nesses tempos
de Lava Jato, claro, corrupção, como consta
em delação de um ex-governador, que

trouxe a promessa de pagamento de
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) para
embaraço do procedimento.
Os órgãos de controle são enfáticos
em demonstrar, por meio de relatórios de
auditorias, inquéritos civis e criminais,
vantagens para a população mato-grossense
com a finalização do processo licitatório e
contratação de empresas para exploração do
serviço, inclusive, por serem eles, os
usuários, que já pagam o imposto estadual
que compõe o preço da passagem.
O Tribunal de Contas do Estado já
constatou que as tarifas pagas pelos usuários
às empresas, que não possuem contrato de
concessão ou autorização legal, são mais
caras que aquelas que serão praticadas com a
conclusão do processo licitatório. Portanto,
hoje, sem contrato, quem paga mais caro é o
usuário.
Não bastando, no mesmo
documento – Relatório de Auditoria
Operacional no Sistema de Transporte
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do ano de 2017 – os técnicos do
Tribunal de Contas do Estado estimaram a
ocorrência de evasão no recolhimento de
ICMS, para os anos de 2013 a 2016, de mais
de R$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões
de reais).
O Ministério Público Estadual
também já constatou prejuízos à população,
em inquérito criminal, apontando que até o
mês de março de 2018 algumas das
empresas que exploram o sistema sem
contrato ou autorização válida sonegaram,
nada mais, nada menos que
aproximadamente R$ 235.000.000,00
(duzentos e trinta e cinco milhões de reais).
Certamente outros desmandos são
também responsáveis pela decretação de
CALAMINADE FINANCEIRA no âmbito
da Administração Pública Estadual. Mas,

EXPEDIENTE

pelos números, grita que regularizar
o transporte intermunicipal de passageiros é
necessário, urgente e imprescindível para
incremento da arrecadação do Estado e
assim, redução do déficit anunciado em 1,7
bilhões.
Grande passo na regularização dos
contratos foi dado pela Secretaria de
Infraestrutura e Logística que publicou no
Diário Oficial do Estado do dia 07 de março
de 2019, chamamento para contratação
emergencial, com fundamento na manifesta
necessidade de formalização de contratos
para exploração do transporte
intermunicipal de Mato Grosso.
Diante dos valores inseridos no
contexto da precariedade que hoje vigora,
parece claro que a calamidade financeira
será superada com muito mais facilidade
com a regularização do sistema de
transporte intermunicipal, que se acelera
com a contratação emergencial.
Os mato-grossenses ganharão não
apenas com a possibilidade do aumento na
arrecadação e destinação de recursos para a
saúde, segurança, educação. Ganharão,
como já constatado pelos órgãos de
controle, com a redução dos valores das
tarifas. Ganharão com a existência de um
contrato que trará obrigações claras e
penalidades possíveis, permitindo
regulação clara e melhora na prestação dos
serviços.
A contratação emergencial deve
aliviar a calamidade financeira e da
exploração do transporte intermunicipal.
Mas a continuidade do processo licitatório,
até formalização dos contratos de
concessões, ao que se espera, é que
resolverá. No fim, o cidadão matogrossense certamente agradecerá!
ROMÉLIA RIBEIRO PERON é
advogada e servidora pública.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Hoje no Dia Mundial das Florestas, a programação será com crianças das séries iniciais da Escola Municipal Tancredo Neves e do CAIC

Projeto Bichos do Pantanal promove atividades para
comemorar dias mundiais da Água e das Florestas
Redação c/ Assessoria
Foto: JCC

O

Projeto Bichos do Pantanal,
dedicará três dias para comemorar a
importância das florestas e da água
como recurso natural, celebrados,
respectivamente, nos dias 21 e 22 deste mês.
Para isso, a equipe do Programa de Educação
Ambiental preparou uma programação de
atividades com alunos da rede pública de
Cáceres e Porto Estrela, onde o projeto é
desenvolvido. A expectativa é de que mais de
400 estudantes participem das
comemorações.
As primeiras atividades estão
sendo desenvolvidas com alunos da Escola
Municipal Dom Máximo Bienes. Na tarde de
ontem aconteceu uma aula dinâmica com
contos e histórias e uma palestra sobre os
ciclos da água e a importância de sua
conservação e, também, das diversas fontes
de água acessíveis às populações. No fim do
dia cada aluno recebeu uma muda de planta
nativa como símbolo da conservação das
florestas e também dicas de como plantá-la.
A programação para hoje (21), Dia
Mundial das Florestas, será destinada a cerca
de 80 estudantes das séries iniciais da Escola
Municipal Tancredo Neves e do Centro de
Atenção Integral à Criança (CAIC), além de
40 alunos da Universidade do Estado de
Mato Grosso (Unemat). De manhã os
monitores do Projeto Bichos do Pantanal
trabalharão com as crianças a importância de
cuidar da natureza, por meio do plantio de
mudas e espécies nativas do Cerrado. Já os
universitários terão, à tarde, aula a campo
para explorar a importância da formação
florestal para a dinâmica climática e regime
de chuvas e, ainda, como esses fatores atuam
sobre a fauna.
No terceiro e último dia de
celebração, quando se comemora o Dia

estimulando o desenvolvimento de
processos empáticos, que possibilitem a
construção de uma postura de integração,
admiração e respeito ao meio natural.
Pequenas ações, como plantio de uma árvore
ou a visita a um lugar como a Dolina, são
ferramentas transformadoras que podem
impactar o futuro dessas crianças e gerar
resultados positivos para o mundo”, explica
o professor Mahal Massavi, coordenador do
programa de Educação Ambiental do Projeto
Bichos do Pantanal. Professores também
participarão das atividades e haverá trilha
para explorar todos os aspectos naturais da
região.

PLANEJAMENTO

Prefeito apresenta projeto
Natal de Luzes ainda maior

C-com/Thais Sabino
prefeito Francis Maris Cruz e o
secretário de Turismo Junior
Trindade se reuniram na tarde de
ontem (18), no Gabinete da Prefeitura, com
empresários locais para apresentar o projeto
do Natal de Luzes deste ano, com uma
dimensão maior do que o produzido no ano
passado. Francis aproveitou para reiterar o
pedido de colaboração aos presentes, para
juntos realizarem uma decoração com mais
abrangência.
Durante a reunião foi feita a
explanação do projeto para 2019, que se tiver
a parceria dos empresários se estenderá para
algumas praças e ruas da cidade. Cada Praça
terá em sua decoração um tema, contando a
história de Cáceres.
O prefeito Francis chamou atenção
para a importância de uma parceria entre
todos. “Vamos decidir juntos o Natal que
queremos para nossa cidade, podemos ter o
maior Natal de Luzes, atrair turistas de toda a
região da grande Cáceres, para visitar a
cidade e fazer compras, se tiver a
participação de todos”, acentuou o prefeito.
Junior disse que é um projeto de

O

Jussara Utsch - Diretora do Projeto Bichos do Pantanal
Mundial da Água, a aula será na
Dolina Água Milagrosa, uma cavidade
circular de grande dimensão e profundidade,
característica de magníficos relevos
cársticos, tomada de água azul cristalina, e
um dos cartões-postais de Mato Grosso.
Dessa vez, a ideia é levar estudantes das
redes municipais de ensino de Cáceres e
Porto Estrela para vivenciarem a conexão
com a natureza com visita a um local de
beleza única.

caminhada, trilhas, observação de
vida silvestre com binóculos e lunetas e
flutuação na dolina, marcará o início do
projeto Conhecendo a Dolina Água
Milagrosa – A observação e Conexão com a
Natureza como estratégia de Educação
Ambiental e fomento ao turismo de natureza,
em parceria com as secretarias municipais de
Educação de Cáceres e de Porto Estrela.
“Queremos possibilitar às crianças
a aproximação e a vivência com a natureza,

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Grupo Juba é parceiro no projeto de
climatização das escolas municipais
Assessoria
Grupo Juba , composto por
empresas de responsabilidade
social, de forma voluntária, adota
posturas, comportamentos e ações que
promovem de alguma forma o bem-estar
dos seus colaboradores, fornecedores,
clientes e comunidades onde se instala.
Em Cáceres diversos projetos,
programas e ações têm aproximado cada vez
mais o Juba da população da cidade.
A última foi o engajamento do
Juba Supermercados e do Atacado Pantanal
na campanha promovida pela prefeitura de
Cáceres, através da Secretaria Municipal de
Educação, e realização do Rotary Club, que
visa através de um Festival de Prêmios,
climatizar as escolas da Rede Municipal de
Ensino.
O Diretor Financeiro do Grupo
Juba, Marcelo Ribeiro, confidencia que
quando foi procurado pelo prefeito Francis
Maris e pela vice-prefeita e secretária

O

A diretora do Projeto Bichos do
Pantanal, Jussara Utsch, lembra que o bioma
é uma das maiores áreas úmidas do planeta e
de extrema importância para o ecossistema
global. “Vamos comemorar essas datas com
atividades especiais do nosso programa de
educação ambiental Conexão com a
Natureza do Projeto Bichos do Pantanal, e
contaremos com parcerias e participação
cooperativa numa soma de esforços
comprometidos com um mundo melhor,
mais consciente e com a missão de cuidar
deste imenso reservatório de água doce, tão
importante para o suprimento de água e
equilíbrio ecológico”.

municipal de educação, Eliene
Liberato Dias se sensibilizou com a causa e
resolveu ser um parceiro desta ação.
Marcelo conta que patrocinou a
confecção das cartelas que totalizaram R$ 6
mil reais e ainda adquiriu 1500 cartelas ao
valor de 10 reais cada uma, totalizando R$ 15
mil reais. “Como empresa cidadã, estamos
fazendo nossa parte, são 21 mil reais
investidos na educação.
Um município e as pessoas que
vivem nele, só se desenvolvem se houver
investimento na educação.
Em um município tão quente
climatizar as escolas é contribuir com um
melhor aprendizado dos alunos”, avalia o
Ribeiro.
Já o Diretor Administrativo do
Grupo Juba, Mirko Ribeiro, observa que as
cartelas adquiridas nesta parceria serão
destinadas aos clientes que fizerem suas
compras nas lojas do Juba Supermercados
Foto: Arquivo

Centro, e da Padre Cassimiro
(Jubão). Mirko informa que no Atacado
Pantanal 500 cartelas já foram distribuídas.
Segundo ele foi estabelecido o
critério de que em compras acima de cem
reais o cliente tem direito a uma cartela para
concorrer a duas motos Bis 125 CC, em
sorteio que será realizado no dia 30 de março.
“Foi uma forma que achamos de
colaborar com a educação municipal e ainda
brindar nossos clientes oportunizando a eles
concorrerem a duas motos”, ressalta Mirko.
Para a secretária de educação
Eliene Liberato, a iniciativa do Grupo Juba é
louvável e vai contribuir muito com o projeto
de instalação de aparelhos de ar
condicionado nas escolas municipais.
Ela destacou a participação do
Juba Supermercados e do Atacado Pantanal e
fez questão de agradecer os diretores do
Grupo.
“Qualquer investimento na
educação traz um retorno imensurável,
muito obrigado Marcelo e Mirko por esta
parceria e por apoiarem a educação
municipal”, finalizou Eliene.

mais de meio milhão de reais e que
esse é o momento dos empresários
investirem para atrair clientes na época de
maior venda no comércio. “Para que
aconteça a tão esperada decoração de Natal
temos que começar a trabalhar agora.
Estamos buscando recursos
estaduais e federais, mas é necessário
também a colaboração de todos. Todo
trabalho de produção de peças leva tempo e é
feito pelos reeducandos que ganham com o
trabalho, redução da pena, aprendem uma
profissão com o certificado. Nesse primeiro
momento, precisamos de ferro, massa
corrida e outros materiais básicos. Estamos
abertos para receber propostas”, finalizou
Junior.
A empresária da loja Cláudia
Calçados comentou que a decoração do ano
passado atraiu muitas pessoas para a
SICMATUR e para a Praça Barão. “Se nós
decoramos a rua do nosso comércio e
ficarmos abertos no período da noite,
acredito que atrairemos mais clientes, é um
investimento ser parceiro da Prefeitura”,
afirmou Cláudia.
Foto: JCC

Com apoio de empresários prefeitura pretende expandir a decoração para outras praças na cidade

Mirko Ribeiro - Diretor Administrativo do Grupo Juba
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TRANSPORTE DE ILÍCITOS

No veículo, a droga estava em vários compartimentos preparados especialmente para o transporte de ilícitos

PRF apreende 31kg de pasta base de
cocaína em fiscalização na BR-070
Assessoria
Foto: PRF

TARIFA SOCIAL

Cáceres, Curvelândia e Tesouro
recebem Projeto Nossa Energia
Assessoria

C

áceres, Curvelândia e Tesouro
recebem deste terça-feira, 19, o
projeto Nossa Energia. Durante
três dias, moradores da região poderão
fazer o cadastro na Tarifa Social de
Energia Elétrica e trocar lâmpadas
incandescentes e fluorescentes por
novas mais econômicas. Desde o início
deste ano, 25 municípios foram
visitados pelas unidades móveis da
Energisa. “Todas as ações deste projeto
são gratuitas. A troca de lâmpadas é feita
para clientes que tenham cadastro em
programas de baixa renda do Governo.
Para isso, é só comparecer nas nossas
unidades móveis com RG, CPF e uma
conta de energia. Cada cliente pode
trocar quatro lâmpadas”, explica Alex
Fabiano Silva, analista de inovação e
gestor do projeto na Energisa Mato
Grosso.
Em Cáceres, a unidade móvel

da Energisa estará estacionada
na Praça Major João Carlos (Av. 7 de
setembro), em Curvelândia, na Praça
Central (Avenida Rio Branco) e em
Tesouro, na Praça Getúlio Vargas (Rua
Epifânio Duarte). O atendimento
sempre acontece das 08h às 11h30 e das
13h30 às 17h. “Nosso objetivo é
possibilitar de fato uma economia, seja
pelo tarifa social, ou pelas lâmpadas
LED ou por meio de conhecimento.
Durante os três dias nós damos dicas
para quem estiver no local”, conta Alex.
Na próxima semana, o projeto
estará em Mirassol d'Oeste, São José dos
Quatro Marcos e Várzea Grande. O
projeto Nossa Energisa faz parte do
Programa Energia Eficiente, da
Energisa, seguindo as normas da
Agência Nacional de Energia Elétrica
(Aneel), por meio do Programa de
Eficiência Energética (PEE).
Foto: Assessoria

Droga estava escondida em compartimentos preparados

D

ois homens foram presos
pela Policia Rodoviária
Federal (PRF) na manhã
desta quarta (20) transportando
cerca de 31kg de substância análoga
à pasta base de cocaína. A
abordagem ao veículo Duster, com
placas de Belo Horizonte/MG, foi
realizada durante uma fiscalização
de rotina no km 635 da BR-070, em
Poconé/MT.
A droga foi localizada em
vários compartimentos preparados

especialmente para o
transporte de ilícitos. Para-choque e
para-lamas estavam repletos de
tabletes do entorpecente, um total de
34. A descoberta do material se deu
depois que os suspeitos
apresentaram nervosismo diante da
ação policial, relatando versões
contraditórias quanto aos motivos da
viagem.
Aos PRFs, o condutor,
W.S.P, de 22 anos, confessou ter
pego o veículo preparado e já

sítio próximo ao município
de Pontes e Lacerda/MT. Ele e o
passageiro, P.S.U.J, também de 22
anos, receberiam um valor em
dinheiro pelo transporte até um
posto de combustível em Várzea
Grande/MT.
Pelo crime de tráfico de
drogas, os dois suspeitos receberam
voz de prisão e, juntamente com os
31Kg da droga e o veículo, foram
encaminhados para a Polícia
Judiciária Civil em Poconé/MT.

OCORRÊNCIAS

Polícia Militar prende 5 por receptação ou
adulteração de veículos em Cáceres e Cuiabá

Lâmpadas são trocadas gratuitamente

Redação c/ Assessoria

C

inco pessoas foram presas
nesta segunda-feira (18) por
conduzirem veículos com
adulteração de sinal identificador.
As ocorrências foram registradas em
Cuiabá e Cáceres.
Em Cáceres, no bairro
Rodeio, foi detido R.J.O. (25), que
dirigia um Ford Ka. Na abordagem
foi encontrada adulteração no
veículo.
Na consulta foi encontrado
um boletim de ocorrência, tendo
como vítima uma garagem de
Cuiabá que sofreu o golpe de
estelionato. Com o suspeito havia
porções de maconha e um mandado
de prisão em aberto. O homem e o
veículo foram encaminhados à
delegacia.
Em Cuiabá, no bairro Altos
da Serra, foram detidos J.B.M.M.
(29) e J.J.N. (25) durante
patrulhamento. Eles estavam em um
Gol e durante a checagem foi
identificada falsificação grosseira na
documentação do veículo. Na
consulta foi confirmado que o carro
tinha uma queixa de roubo em
Chapada dos Guimarães.
Os policiais ainda
observaram que a placa estava sem o

selo e data de fabricação.
Foram necessárias duas consulta
para confirmar o verdadeiro chassi.
Os suspeitos foram
encaminhados à Central de
Flagrante para as devidas
providências. Ainda na capital, no
bairro Maria de Lurdes, policiais
realizavam uma barreira quando
observaram que um Gran Siena

desviou e saiu em alta
velocidade. Logo em seguida os
policiais conseguiram abordar
D.J.P.O. (17) e D.L.S. (27) e
constaram que o veículo possuía
queixa de roubo na data de 09 de
março.
Um dos suspeitos ainda
ofereceu suborno aos policiais no
valor de R$ 7 mil. Todos foram
Foto: PM-MT

Gran Siena recuperado, motorista tentou fugir em alta velocidade
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DEFESA DA MULHER

A Vitimização de mulheres no Brasil”, mostra que 75% dos entrevistados têm a percepção de aumento da violência contra mulher nos últimos 10 anos

Dep. Dr. Leonardo propõe alterações no Código
Penal para combater violência contra a mulher
Assessoria

Foto: Arquivo

Para Dr. Leonardo, o PL em Defesa da Mulher visa ampliar o mecanismo proteção

O

deputado federal Dr.
L e o n a r d o
(Solidariedade-MT)
protocolou nesta terça-feira (19)
projeto na Câmara Federal para
aumentar a pena para o crime de
lesão corporal grave e qualificar o
crime de ameaça quando
cometidos contra mulher devido
a condição do sexo feminino.
O objetivo do PL em
Defesa da Mulher (PL
1.526/2019) é ampliar o
mecanismo proteção, que
atualmente só prevê penas graves
a quem assassinar uma mulher,
mantendo impune espancadores e
quem comete violência

psicológica contra elas.
Atualmente, a lesão
corporal grave contra a mulher
em contexto de violência
doméstica, mesmo um
espancamento que resulte de
incapacidade permanente, perda
de membro, deformidade ou
aborto, tem pena inicial de apenas
2 anos e 8 meses.
Com isso, o réu pode
cumprir a punição em liberdade e
a eficácia da Lei Maria da Penha
torna-se praticamente nula.
Com a alteração proposta
pelo PL em Defesa da Mulher, o
agressor passaria a ter de cumprir
pena de 5 a 8 anos, ainda com a

possibilidade de
agravamento de ⅓ no contexto de
violência doméstica. Além de
prevenir a agressão, o PL em
Defesa da Mulher ataca a
violência psicológica, uma das
mais perpetradas contra as
mulheres, com a criação de uma
pena de três meses a um ano.
Atualmente, não há pena para
quem ameaça mulheres.
“A Lei do Feminicídio
criou uma qualificadora para
casos de homicídios, mas a
questão da ameaça e da lesões
corporais continuam muito
brandas, incapazes de conter a
es tatís ticas cr es cen tes d e
violência contra mulher.
O PL em Defesa da
Mulher deve preencher essa
lacuna com um recado incisivo
para os agressores de mulheres:
eles vão ser submetidos a penas
pesadas!”, afirmou Dr. Leonardo.
Este PL foi motivado pelo
aumento visível nos casos de
violência contra mulher, bem
como nas estatísticas. De acordo
Anuário Brasileiro de Segurança
Pública 2018, 193.482 mulheres
foram vítimas de lesão corporal
dolosa em 2017.
Conforme dados do
Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, a

Central de Atendimento
da Mulher (Ligue 180), realizou
7.036 casos de violência moral.
“É por isso que essa é uma
medida muito importante no
combate à violência contra
mulher. Sabemos que os números
em relação a violência moral são
sempre deflacionados porque
poucas tem coragem de ligar e
denunciar antes de acontecer uma
agressão física.
E isso acontece porque
falta um mecanismo legal que
ampare essas mulheres. O PL em
Defesa da Mulher visa criar esse
mecanismo”, disse o parlamentar

de Mato Grosso.
Além disso, pesquisa
realizada pelo Datafolha e
publicada em fevereiro de 2019,
“ Vi s í v e l e I n v i s í v e l : A
Vitimização de mulheres no
Brasil”, mostra que 75% dos
entrevistados têm a percepção de
aumento da violência contra
mulher nos últimos 10 anos. Essa
mesma publicação ainda mostra
que 29% das mulheres
entrevistadas já sofreram algum
tipo de insulto, humilhação,
empurrão, chutes, ofensa sexual,
ameaça com arma de fogo, lesão
ou espancamento.

Lambari D´Oeste – MT, 14 de Março de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE
NECESSIDADE ESPECIAIS E DEFICIÊNTES
A empresa COOPERB e 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 e tatiana.rh@cooperb.com.br
Venha fazer parte da nossa equipe.
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FIM DA LINHA

A investigação da Polícia Federal era de que um avião pousaria com o carregamento no município de Comodoro, às margens do Rio Guaporé

Operação conjunta apreende 432 kg de droga em
Comodoro e prende traficante procurado pela PF
Redação c/ Assessoria
Foto: PF

Comodoro, às margens
do Rio Guaporé. Entre os
presos está Valter Antônio
Sisconeto. Ele é investigado
pela PF como um traficante da
região, que usava rios e
estradas vicinais para o
transporte das drogas. O local
onde foi feita a prisão fica a
cerca de quatro horas da sede
do município de Comodoro.
Além dele, também
foram presos Gilmar Duarte da
Silva, Alexandre Aparecido da
Silva e Osmar. Com exceção
de Alexandre, todos os outros

Polícia Federal em
2013 com um carregamento de
200 quilos de entorpecentes.
Além da droga, foram
encontradas duas carabinas,
um revólver, uma pistola .45 e
várias munições. Em um sítio
que o suspeito Valter Sisconeto
utilizava como base foram
encontradas mais armas e
munições.
Os quatro foram
levados para a sede da Polícia
Federal em Cáceres e
encaminhados para presídio do
município.

FORA DE CIRCULAÇÃO

Duas armas e um simulacro
são apreendidos pela PM
Redação c/ Assessoria

Droga estava sendo transportada em duas S10

U

ma operação conjunta
entre Polícia Federal,
Grupo Especial de
Fronteira (Gefron) e Polícia
Militar de Comodoro resultou
na apreensão de 432,8 quilos

de cocaína transportados em
10 fardos em duas
caminhonetes S-10. Quatro
pessoas foram presas e armas
também foram apreendidas na
manhã de terça-feira (19), em

local de difícil acesso na zona
rural do município.
A investigação da
Polícia Federal era de que um
avião pousaria com o
carregamento no município de

P

oliciais em
atendimento a
ocorrência em São José
dos Quatro Marcos, Cuiabá e
Cáceres, retiraram de
circulação um revólver, uma
espingarda e um simulacro de
arma de fogo, nesta terça e
quarta-feira (19 e 20). Em uma
das ocorrências duas pessoas
foram presas depois de terem
rendido uma mulher para
roubar sua motocicleta.
Em Cáceres, policiais
da 4ª Companhia Ambiental
atendiam uma ocorrência em
uma propriedade rural
referente à limpeza conforme
leis ambientais, quando viram
E.S.P., (50), de posse de uma
espingarda com seis munições
intactas. Ele foi encaminhado à

delegacia.
Em São José dos Quatro
Marcos foram presos V.V.L.S.,
(21) e D.C.O.N., (30), depois
de promoverem busca na
cidade e até barreira na divisa
com Mirassol D ´Oeste. O
revólver calibre 32, sem
munição, foi encontrado
jogado na margem da MT 175.
Ambos foram encaminhados à
delegacia.
Em Cuiabá, no bairro
CPA 2, policiais foram
informados que um homem
em atitude suspeita carregava
um lavador de calçada. Na
abordagem, foi encontrado
com o suspeito um simulacro
de arma de fogo, na cintura.
Ele foi encaminhado à
delegacia.
Foto: PMMT

Espingarda foi apreendida por policiais da 4ª Companhia Ambiental de Cáceres

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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FUTEBOL AMERICANO
O Cuiabá Arsenal tem 145 atletas sendo desenvolvidos para compor o elenco que disputará as competições full pads deste
ano e parte deles são iniciantes que entraram para a equipe na última peneira (tryout), realizada no fim de janeiro

Cuiabá Arsenal têm quatro meses
para se preparar para o Brasileiro
Junior Martins

Foto: Facebook

C

om data de estreia no
Campeonato Brasileiro de
Futebol Americano marcada
para ocorrer no fim do mês de junho,
o Cuiabá Arsenal terá quatro meses
para desenvolver o elenco de
jogadores em três níveis: corpo,
mente e coração. E é no primeiro
desses quatro meses de treino, no
mês de março, que se fará a iniciação
esportiva ao futebol americano e a
equalização dos diferentes perfis,
dos veteranos com novatos e das
desiguais condições de preparo
físico.
“Atualmente temos três
treinos coletivos por semana, mas
isso pode ser dilatado para quatro
quando se aproximarem as datas dos
jogos. Precisaremos aprontá-los
fisicamente, culturalmente e
psicologicamente. Precisarão ter
seus corpos prontos para o futebol
americano, conhecer a cultura do
esporte, nisso incluímos técnicas e
táticas, e ter as mentes fortificadas.
Não será fácil, mas começaremos
devagar e depois intensificaremos”,
fala o treinador americano, Thomas
Kudyba.

O Cuiabá Arsenal tem 145
atletas sendo desenvolvidos para
compor o elenco que disputará as
competições full pads deste ano e
parte deles são iniciantes que
entraram para a equipe na última
peneira (tryout), realizada no fim de
janeiro. E, segundo o educador físico
e capitão, Igor Mota, na primeira
fase de treinos é dada a iniciação
esportiva para a modalidade, na qual
são mostrados todos os
fundamentos, tanto noções de jogo
quanto comportamental para se ter
êxito.
“A iniciação esportiva serve
para todos os jogadores, veteranos e
novatos. Eles treinam juntos com o
objetivo de ganhar preparo físico e
adaptar se a nova rotina de atividade
física. Quem chega com histórico
esportivo leva menos tempo à
adaptação neuromuscular, que é
fazer o corpo entender e executar
aquilo que a mente pede, e quem
chega sem histórico ou sedentário
levará um pouco mais de tempo, mas
todos são beneficiados e aprontados
para essa rotina”, diz Mota.
De acordo com o capitão, o

futebol americano é um
esporte diferente do que os
brasileiros estão acostumados, pois
tem propriedades distintas de outros,
uma delas é o uso do centro de
gravidade baixo. Em que o atleta fica
numa posição de perna flexionada
durante a partida e isso causa
desconforto àqueles que não estão
habituadas com a posição. Então a
iniciação esportiva servirá para que
passem a se sentir confortáveis com
a nova cultura de movimentação.
“Pratico esporte desde
criança, comecei com o futebol e
depois com os esportes com mãos,
como basquete, vôlei e handebol.
Destaquei no vôlei e competi em
regionais. Criei a vontade de
participar do futebol americano
quando passei a acompanhar a liga
estadunidense pela televisão. Daí
decidi sentir a emoção de jogá-lo.
Me preparei por cerca de um ano
para entrar no time e acredito que
isso ajudará nos treinos”, conta
Fábio Silva, 29 anos, consultor de
gestão de projetos.
“Estou abrindo minha
hamburgueria, onde faço tudo, desde

NOVOS TALENTOS

Observador do Palmeiras fará no mês
de abril avaliação de atletas em Sinop

O Cuiabá Arsenal terá seis partidas na 1ª fase do Campeonato Brasileiro

planejar, administrar e
cozinhar, e isso gera muito trabalho.
Estava sem fazer nenhum esporte,
estou com sobrepeso e precisava
fazer algo por minha saúde.
E como admiro o futebol
americano e nele meu peso extra é
visto como vantagem, optei por
praticá-lo. Os treinos estão difíceis e
puxados, mas vou insistir. Gostaria
de um dia saber como é jogar com
eles”, disse Henrique Sendeski, de
22 anos, empresário.
O Cuiabá Arsenal terá seis
partidas na 1ª fase do Campeonato

Brasileiro, onde enfrentará
três equipes de Mato Grosso em
partidas de ida e de volta. Terá o
confronto de estreia contra o Sorriso
Hornets, em final de junho, em
Sorriso, em seguida pegará o
Rondonópolis Hawks, em meio de
julho, em Cuiabá, depois o Sinop
Coyotes, em início de agosto, em
Sinop, repete o Coyotes, em final de
agosto, em Cuiabá, pega o Hawks,
em setembro, em Rondonópolis, e
fecha com Hornets, em outubro, em
Cuiabá. Mais informações no
Facebook do Arsenal.

Só Notícias

O

observador técnico da
Sociedade Esportiva
Palmeiras, Antônio Sérgio
Gonzaga de Jesus, o 'Sérgio
Passarinho' vai avaliar no dia 7 do
próximo mês, atletas com idades de
10 a 17 anos, no campo do Parque

Florestal, na rua das Orquídeas, no
bairro Jardim Primaveras.
As inscrições são gratuitas e
podem ser feitas em uma loja de
artigos esportivos, na rua das
Nogueiras, no centro de Sinop.
De acordo com um dos
Foto: Arquivo/Assessoria

Avaliação facilita a descoberta de novos talentos
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organizadores da avaliação
técnica, Júlio César Lobo, as vagas
deverão ser limitadas. “Como é
gratuito teremos que limitar as vagas
em ao menos 200 garotos. Como é
aberta a avaliação, os meninos
jogam pouco e saem reclamando.
Serão cinco categorias divididas de
dois em dois anos”.
Segundo Lobo, essa
avaliação no interior é muito
importante para encontrar novos
talentos do futebol.
“Como estamos distantes
dos grandes centros essa avaliação
facilita a descoberta de novos
talentos.
Os meninos que forem
aprovados serão levados para São
Paulo e novamente serão avaliados
pelos treinadores da base do
Palmeiras. Eles é que vão definir se
ficam ou não”.
A mesma avaliação técnica
está prevista para ocorrer no dia 6 de
abril, em Nova Ubiratã.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

Esotérico
O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e os
relacionamentos, pessoais e profissionais. O
período pode estar relacionado com uma
sociedade ou parceria comercial. Você
estará aberto e receptivo.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
seu mundo emocional, que
passa por um momento de transformações. O
momento envolve interiorização e
distanciamento da vida social e de conversas
vazias. Bom para o planejamento de novos
projetos.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua rotina, especialmente a de
trabalho. Um novo projeto ou emprego pode
marcar o início de um novo período. Ótima
fase para começar uma dieta e um bom
programa de saúde.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida social
e os projetos em equipe, especialmente os
que envolvem questões sociais e políticas.
O momento pode estar relacionado com
um importante contato comercial.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e aproximando
pessoas interessantes. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo. O
período é altamente positivo para o
relacionamento com os filhos.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente seus projetos profissionais e
planos de carreira. O período pode estar
relacionado com um convite para
trabalhar com uma nova equipe de
trabalho ou empresa.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida doméstica e os
relacionamentos familiares. O período é
ótimo para firmar acordos e negociações
relacionados à compra ou venda de um
imóvel de família.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente seus projetos e
planos futuros, que podem envolver
publicações, viagens e contato com
pessoas e empresas estrangeiras. Uma
viagem internacional pode ser realizada.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
sua vida social e aproximando
amigos, novos e antigos. O momento
favorece a comunicação e tudo o que for
relacionado a estudos. Uma viagem rápida
pode marcar o início desta fase.

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
Áries, marcando o início de
um novo ano astral e
movimentando intensamente
acordos e negociações
relacionados a uma sociedade ou parceria
financeira, que pode ser concretizada. O
período é ótimo para pedido de empréstimos
e investimentos.

O Sol deixa seu signo e
começa sua caminhada
através de Áries, marcando
o início de um novo ano
astral e movimentando
intensamente sua vida
material e financeira, que dá um passo à
frente. O período pode estar relacionado a
um novo projeto ou contrato que envolva
o aumento de seus rendimentos.
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Festejando data nova a
encantadora Ligia Helena Fanaia
a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida.
Que esse novo ciclo seja pleno de
conquistas e realizações. Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

O Sol deixa Peixes e começa
sua caminhada através de
seu signo, marcando o início
de um novo ano astral e
m o v i m e n t a n d o
intensamente sua vida
pessoal e profissional. Novas energias
começam a invadir sua vida, trazendo
novidades e abertura para o novo,
especialmente nas finanças.

SOCIAL

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

*****************
Uma quinta-feira regada de muita paz e
felicidades a querida amiga Cida
Fátima Castro, proprietária da
Floricultura Joia Viva, que sempre me
surpreende com lindas orquídeas.
Grande abraço e obrigada pelo seu
carinho sempre.

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

Um alô mais que especial a linda e
simpática Karla Murielly que cativa a
todos com seu jeito ser. Grande abraço!

Casal lindo que irradia felicidade, Erze Souza e Ryvia Sodré,
que são destaques na nossa High Society. Que Deus os conserve
sempre com essa felicidade. Grande Abraço e beijinhos ao
herdeiro Juninho.

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

