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CARAVANA
Acompanhamento é indispensável para refazer todos os exames, verificar se há necessidade de alguma intervenção ou reforço neste período de recuperação

Pacientes pós-operatórios
são atendidos na Sicmatur
Foto: JCC

Os pacientes submetidos a cirurgias durante a 12ª edição a
Caravana da Transformação, realizada em Cáceres, iniciaram
ontem, (5) o pós-operatório de 30 dias. Os atendimentos ocorrem na
Sicmatur até amanhã. Para atender os milhares de pacientes a
Sicmatur está recebendo reforço estrutural com a utilização de uma
carreta ambulatorial e uma carreta cirúrgica. Página 03

OPORTUNIDADES

SENAI-MT abre 3.000 vagas
de educação para a industria

Foto: Assessoria

Pacientes recebem após reavaliação, a receita dos óculos

VIOLÊNCIA ZERO

Investimento pesado reduz
crimes de morte na fronteira
Foto: Gabriel Aguiar

Combater os crimes
na fronteira Oeste de Mato
Grosso é uma tarefa levada a
sério pelo Governo do
Estado. Os investimentos na
região de Cáceres têm
aumentado e os índices
criminais diminuído. Em
2016 foram registrados na
cidade 36 homicídios e, em
2017, foram 27, uma
redução de 25%. A repressão
qualificada aos crimes na
fronteira ganhou reforço
com a instalação da
Delegacia Especial de
Fronteira, em Cáceres, no
dia 31 de janeiro de 2017.
Página 03

Aparato policial na fronteira inibe os criminosos

Há vagas na unidade do SENAI-MT em Cáceres

“Educação para a Indústria” é o nome do projeto lançado esta
semana pelo SESI MT) e SENAI MT que visa capacitar 3 mil
trabalhadores em Mato Grosso. São 17 cursos de qualificação e
aperfeiçoamento com vagas gratuitas para quem já atua dentro das
indústrias do estado e seus dependentes. Além da qualificação técnica os
estudantes passarão por formações de acordo com a área de atuação
escolhida. Página 04

FÁVAROS CONTADOS

Vice de Taques renuncia
de olho em vaga no senado

Foto Arquivo

MARACUTAIAS

Lacrado mercado envolvido
no caso da merenda escolar

Carlos Fávaro deixa a vice e sonha com o senado em 2019

Foto: Cáceres Noticias

Com apoio da Secretária Municipal
de Fazenda, Vigilância de Cáceres, e
Delegacia de Fronteira, a PF e o MPF
chegaram ao pivô das investigações da
Operação Merenda Segura em Cáceres e
lacraram um supermercado do bairro
Rodeio, envolvido na trama com duas
escolas. No geral, 3 autos de interdição, 4 de
apreensão, 1 de infração e outro auto de
vistoria, além de uma notificação ao
estabelecimento.
Página 03

O vice-governador de Mato Grosso, Carlos Fávaro (PSD),
protocolou ontem pela manhã na Assembléia Legislativa o pedido de
renúncia do cargo. Ele disse que tomou a decisão,por não ser ético
trabalhar sua pré-candidatura ao Senado usando a estrutura administrativa
do Estado e sim, com liberdade política sem nenhum compromisso com o
governador Taques . Página 06

Investigações apuraram sérias irregularidades na trama
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Outra taxa, é Fogo!
FALHA PROPOSITAL?
O leitor sabia que Barrabás, vem do
aramaico: Bar Abbas, "filho do pai" e
coincidentemente ele estava preso quando
do episódio do julgamento de Jesus por
Pôncio Pilatos. E que quando o algoz
clamou a quem o povo defendia ser morto, o
clamor foi Barrabás e não Bar Abbas, o
Filho do Pai, Jesus? Dizem os historiadores
que esta foi a primeira falha da história, mal
contada e que quando a ficha caiu, já era
tarde. Historinhas a parte, com lógica ou
não, somos Cristãos.
FALANDO NISSO
Tem político que mistura as bolas, esquece
que é pago pelo povo para representá-lo,
sobretudo no poder legislativo e com
certeza, sem noção do que é a política
democrática, confunde-se levando para sua
função, ações alheias ao Estado Laico,
como movimentos religiosos de sua fé,
inclusive usando da instituição para tal
mister. Na nossa ótica, o político com
mandato deve ser plural em seus atos,
inclusive quanto ao credo. Se pela CF não
existe nenhum empecilho à participação de
membros religiosos na vida pública, a Carta
Magna expressa que não pode haver relação
de aliança com a entidade religiosa, que
pessoa está vinculada.
CRIME ECOLÓGICO
Uma denuncia anônima levou o Juvam e a
Policia Ambiental de Cáceres até a sede da
Coocrijapan - Cooperativa dos criadores de
jacaré do Pantanal, onde constatou a morte
e a inanição de vários animais. De acordo
com o Boletim de Ocorrência,, a
cooperativa está sob intervenção e seu fiel
depositário foi conduzido ao CISC onde foi
indiciado por crime contra a fauna. É o tal
negócio, esta nota do jornaloeste do nosso
amigo Gonzaga Junior, abre o espaço para a
reflexão de todos, quando ao respeito a
fauna, já que a flora é tão depredada e seus
algozes se mantêm impunes. Uma boa,
registrar sempre fatos afins, assim, as
autoridades intensificam suas ações em
defesa do nosso sofrido meio ambiente.
PANTANAL WAY
Vale registro o evento Pantanal Way Foto
Safari do empresário Luis Lemos, que com
apoio de pousadas e balneários, vai realizar
entre os dias 1º e 3 de junho, o 1º Passeio da
Família XTERRA e Convidados.Com
largada em Cuiabá, o grupo passará pela
trilha do Boi Morto e almoçará na Fazenda
Jacobina, culminando com encerramento
na Pousada Sinimbú em Cáceres. O grupo
visitará a Água Milagrosa e as trilhas da
Ponta do Morro. No último dia segue em
direção ao Hotel Baizinha no Pantanal e
retorna para Cuiabá no final do dia. Maiores
informações podem ser feitas através do
telefone (65) 99614.3973. Turismo, a gente
divulga.
INFORMALIDADE
No próximo dia 10, a partir das 8h00, no
SENAI,
membros do Sindicato das
Indústrias da Construção e do Mobiliário de
Cáceres (Sinduscom Cáceres), empresários
associados, Sindicato do Comércio
Varejista de Cáceres (Sincovac), Prefeitura
Municipal e demais entidades ligadas ao
setor da construção civil da cidade e da
região voltarão a se reunir para debater
ações de combate ao comércio informal. O
objetivo da ação é a formalização de
empresas, tanto do setor industrial como do
comércio, para se ter uma concorrência
justa.

Você já imaginou ser obrigado por
decreto a pagar uma taxa mensal para que
uma viatura policial faça rondas em seu
bairro, passe por sua rua, atenda a uma
ocorrência ou socorra alguém que caiu no
meio fio? Claro, que ninguém seria ou é
obrigado a pagar por isso, haja vista ser
um dever do Estado, que já cobra do
cidadão uma enxurrada de impostos e na
contraprestação no dever-fazer, não pode
n e m d e v e s e o m i t i r. Tr a ç a m o s
voluntariamente um comparativo do
policial, para analisar uma taxa SMJ
inconstitucional cobrada pelo Estado,
alusiva a instituição estatal, que está
inserida no contexto de segurança
pública, inclusive como parte integrante
da Policia Militar.
Nos referimos aos heróis
anônimos soldados do fogo cujo lema é
Vida por Vida, dignos s merecedores de
nossa máxima consideração e apreço e
acreditamos, usada pelos economeses do
governo, pra faturar mais um tributo no
bolso dos sofridos cidadãos. Este tributo
disfarçado de TACIN (Taxa contra
Incêndios) é cobrada pela Sefaz/MT com
prazo para pagamento, reajustes após esta
data e a constrição à quem não efetuar o
recolhimento até o vencimento, de estar
estará sujeito a Certidão Negativa de
Débitos (CND) e no trânsito de
mercadoria.
Conforme observamos, a TACIN
está vigente nos 18 municípios matogrossenses que possuem unidades do
Corpo de Bombeiros, dentre eles, claro, a
nossa Cáceres. Certo?...Errado, senão
vejamos, o Art. 144. in-verbis-“A
segurança pública, dever do Estado,
direito e responsabilidade de todos, é
exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e
do patrimônio”. No inciso V do
respectivo artigo constitucional, estão as
polícias militares e corpos de bombeiros
militares.

E o § 5º do artigo supra, reza, que
às polícias militares cabem a polícia
ostensiva e a preservação da ordem
pública; aos corpos de bombeiros
militares, além das atribuições definidas
em lei, incumbe a execução de atividades
de defesa civil. Leciona o presidente do
Instituto Brasileiro de Planejamento e
Tributação (IBPT), João Eloi Olenike,
que a composição da TACIN é ilegal
porque taxas têm destino específico e não
se tem como dizer quanto cada
contribuinte usou do serviço do corpo de
bombeiros. A inconstitucionalidade se
reforça ao questionar-se a cobrança como
base de cálculo do imóvel, variável a
partir do tamanho e do fim, pois já existe o
IPTU, que usa esse mecanismo e repetir a
incidência em outro tributo é tributar duas
vezes, o que é ilegal.
Tambem se manifestou o ministro
Marco Aurélio Mello do STF, julgando

inconstitucional a cobrança da Taxa de
Combate a Incêndios, no apreço de uma
lei da prefeitura de São Paulo, criada com
o objetivo de ressarcir o erário municipal
do custo da manutenção do serviço de
combate a incêndios. Ele simplesmente
ratificou o artigo 144 da CF que atribui
aos estados, por meio dos Corpos de
Bombeiros Militares, a execução de
atividades de defesa civil, incluindo a
prevenção e o combate a incêndios.
Na sua preleção, ele enfatizou que
à luz do artigo 145 da Constituição,
estados e municípios não podem instituir
taxas que tenham como base de cálculo
mesmo elemento que dá base a imposto,
uma vez que incidem sobre serviços
usufruídos por qualquer cidadão, ou seja,
indivisíveis. Resumindo, cobrar até que o
Estado pode, se deve, é outra questão e a
justiça está aí pra dirimir duvidas e aparar
arestas.

Mulheres, trajetória rumo à liderança
Embora a população feminina no
Brasil represente 51,3% do seu total, nos
comparativos que dizem respeito a presença
da mulher no mercado de trabalho e da sua
presença em setores de maior remuneração,
esse número ainda é muito pequeno,
segundo a SPM, Secretaria de Políticas para
as Mulheres, do Governo Federal.
O progresso, a evolução da
trajetória das mulheres no meio profissional
é incontestavelmente honrosa, e, portanto,
merece nossas reverências a todas que
fizeram e fazem parte dela. Não foram
simples conquistas individuais, elas
aproximaram “a mulher como um todo” do
direito de SER cidadã, da igualdade de
direitos. Mas continuemos a avançar cada
vez mais reconhecendo o nosso infinito
poder de lutar e vencer pelos nossos direitos.
As questões começam na inserção
da mulher no mercado de trabalho.
Geralmente, é disponibilizado para elas os
empregos menos qualificados, além de
salários mais baixos em muitos dos degraus
da hierarquia dos cargos.

É importante que as mulheres
confiem cada vez mais nas suas capacidades
e reivindiquem direitos importantes como
creches, boas colocações e salários iguais
aos dos homens na mesma função.
Continuem buscando atingir os
cargos elevados e melhor remunerados.
Sonhem, façam seus planos de carreira e
criem ações a cada dia que aproximem você
do que você quer e merece. Ainda hoje, o
maior obstáculo para a mulher é conciliar
sua vida pessoal com a profissional. O
velho preconceito muitas vezes está dentro
de casa, no pai, na mãe, no marido, que
resistem à ideia da mulher ficar mais tempo
fora de casa. Delegar as responsabilidades
da casa e os cuidados com os filhos a
terceiros, quando há condições financeiras,
ou compartilhar com a família, são usados
contra elas com muito desrespeito, ainda
que esteja dando conta, graças a sua
propriedade multitarefas.
Como já dissemos em inúmeras
publicações, a mulher, com sua natureza
sensível e forte, inteligente e proativa, ágil,
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multitarefas, guerreira e amorosa que
respeita o tempo de cada coisa e das pessoas,
vem conquistando mais e mais o seu lugar
no mundo. Dados importantes do
“International Business Report 2013”, da
consultoria Grant Thornton, revelam a
porcentagem de mulheres nos cargos de
presidentes, vice-presidentes e diretores
CEOs. As mulheres ocupam 24% desses
cargos no mercado mundial e
especificamente no Brasil, 23%.
Estamos bem representadas na alta
cúpula, mas continuemos! A vitória de cada
uma é a vitória de todas. Lembre-se, trata-se
de nos unirmos para abrir espaços para mais
e mais mulheres expressarem suas
extraordinárias competências no mundo,
isso é diferente de lutar contra os homens.

Rosane Michels - Editora

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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NA SICMATUR

A Caravana de Cáceres realizou, entre os dias 25 de fevereiro e 9 de março, cerca de 30 mil consultas e exames oftalmológicos e 3.009 cirurgias de catarata

Pós-operatórios da caravana são
atendidos até amanhã em Cáceres

Secom/MT c/ Redação

Foto: JCC

procedimento cirúrgico.
“Este acompanhamento é
indispensável para estes pacientes,
porque eles refazem todos os exames,
verificam se há necessidade de alguma
intervenção ou reforço no cuidado neste
período de recuperação e saem com a
receita para uso de óculos, se necessário.
Há também situações em que alguns
continuam sendo assistidos na unidade
fixa em Várzea Grande até que estejam
totalmente bem”, completa Balena.
A Caravana de Cáceres
realizou, entre os dias 25 de fevereiro e 9
de março, cerca de 30 mil consultas e
exames oftalmológicos e 3.009 cirurgias
de catarata. Além de cacerenses, foram
beneficiados moradores de Araputanga,
Curvelândia, Indiavaí, Glória D'Oeste,
Porto Esperidião, Reserva do Cabaçal,
Rio Branco, Salto do Céu, São José dos
Quatro Marcos, Figueirópolis D'Oeste,
Jauru, Conquista D'Oeste, Pontes e
Lacerda, Nova Lacerda, Vale do São
Domingos e Vila Bela da Santíssima
Trindade.
Para atender os milhares de
pacientes com qualidade e agilidade, a
Sicmatur está recebendo reforço
estrutural neste período, com a
utilização de uma carreta ambulatorial e
uma carreta cirúrgica. Já a equipe
responsável pelos atendimentos é

Pacientes atendidos na 1ª fase devem agora passar por avaliação

O

s pacientes submetidos a
cirurgias durante a 12ª edição a
Caravana da Transformação,
realizada em Cáceres, iniciaram ontem,
(5) o pós-operatório de 30 dias. Os
atendimentos ocorrem a partir das 6h00,
na sede da Secretaria Municipal de
Indústria, Comércio, Meio Ambiente e
Turismo (Sicmatur) e seguem até

amanhã.
A coordenadora de Saúde da
Caravana, Simone Balena, explica que o
atendimento pós-operatório faz parte do
acompanhamento gratuito oferecido
pela equipe médica da Caravana para
que o paciente recebe alta, que envolve
também outras duas consultas,
realizadas 24h00 e sete dias após o

RANGO PARALELO

Operação Merenda Segura
lacra mercado em Cáceres
Assessorias c/ Redação

E

m apoio à Policia Federal na
tarde de anteontem durante a
Operação Merenda Segura em
Cáceres, o Ministério Público Federal
por meio do Procurador Felipe Antônio
Abreu Mascarelli acionou a Secretária
Municipal de Fazenda, a Coordenação
de Vigilância de Cáceres, e a Delegacia
de Fronteira para que pudessem dar
prosseguimento nas devidas
averiguações ao estabelecimento que
ora sofria as investigações dos órgãos.
Foram fiscalizados um
supermercado do bairro Rodeio, que
tinha em seu depósito diversos produtos
com irregularidades, e que eram
vendidos a população e também se
destinavam a entrega nas escolas onde
eram servidos como merenda, sendo os
mesmos apreendidos. Na sequencia, foi
interditado o local e lavrado o auto de
apreensão de diversos produtos com
datas de validade vencidas, bem como,
lote de produtos com as validades

apagadas, e produtos sem a devida
identificação.
De acordo com o Boletim de
Ocorrência (Nº: 2018.109450), após
todas as irregularidades foi
confeccionado três autos de interdição,
quatro autos de apreensão, um auto de
infração e um auto de vistoria, além de
uma notificação ao estabelecimento.
Os policiais da DEFRON
conduziram o gerente do supermercado,
de iniciais W. W. C. R. S. (41) e o filho do
proprietário de iniciais W. J. J. V. (25) ao
Cisc, e ambos poderão ser enquadrados
na Lei 8137/90, que constitui crime
contra as relações de consumo, que diz
artigo 7, IX parágrafo que vender, ter em
depósito para vender ou expor à venda
ou, de qualquer forma, entregar matériaprima ou mercadoria, em condições
impróprias ao consumo, é crime e tem a
pena de 2 a 5 anos, ou multa.
Sobre
a operação, o delegado Carlos Augusto
Schwengber, disse que os funcionários

denunciaram o caso ao Ministério
Público Federal, que encaminhou para
investigação na Polícia Federal. Em
nota, a Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer informou
que acompanhou a operação e está
adotando todas as medidas para garantir
o acesso às informações necessárias e
que a denúncia sobre suposta má
administração dos recursos públicos,
datam de dezembro de 2017.
Naquela época, segundo a nota
da Seduc, foi realizada reunião na
Escola Estadual Mário Motta e em
fevereiro deste ano, foi oficializada a
intervenção administrativa na escola e
decidido pelo afastamento imediato do
diretor da unidade e instaurado um PAD
para a apuração das denúncias e
responsabilização dos servidores
envolvidos.
Já na Escola Estadual São Luiz,
foi aberto um processo para
procedimentos jurídicos, finalizando a
Seduc, que não compactua com atos
ilícitos na gestão e aplicação dos
recursos públicos.

Foto: Cáceres-Noticias

formada por um médico cirurgião, um
médico retinólogo e um anestesista.
A secretaria está localizada na
Rua Riachuelo, n° 1, Bairro Cavalhada e
em caso de dúvidas, os pacientes podem

entrar em contato com o canal de
atendimento da Caravana de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às
18h, por meio do telefone 0800 770
7011.

TOLERÂNCIA ZERO

Alto investimento reduz crimes
de morte na fronteira de Cáceres
SESP-MT c/ Redação

C

ombater os crimes na fronteira
Oeste de Mato Grosso é uma
tarefa levada a sério pelo
Governo do Estado. Os investimentos
na região de Cáceres têm aumentado e os
índices criminais diminuído. Em 2016
foram registrados na cidade 36
homicídios e, em 2017, foram 27, ou
seja, redução de 25%.
Criação de delegacia, Centro
Integrado de Operações de Segurança
Pública, aumento de servidores e mais
materiais de trabalho foram alguns dos
investimentos proporcionados pelo
atual governo na Região Integrada de
Segurança Pública de Cáceres, que
compreende também as cidades de
Curvelândia, Glória D'Oeste, Indiavaí,
Lambari D'Oeste, Mirassol D'Oeste,
Porto Espiridião, Reserva do Cabaçal,
Rio Branco, Salto do Céu e São José dos
Q u a t r o M a r c o s . To d o s e s t e s
investimento contribuíram com a
diminuição em 8% no número de
homicídios, caindo de 49 para 45.
A repressão qualificada aos
crimes na fronteira ganhou reforço com
a instalação da Delegacia Especial de
Fronteira (Defron), em Cáceres, no dia
31 de janeiro de 2017. A unidade,
localizada no bairro Santa Cruz, foi
inaugurada pela Secretaria de Estado de
Segurança Pública (Sesp) e a Polícia
Judiciária Civil (PJC).
A delegada regional de
Cáceres, Cinthia Gomes da Rocha
Cupido, titular da Defron, ressalta que a

delegacia fortalece as atividades
repressivas das forças da segurança de
toda a região. “Temos aqui uma
demonstração de união das forças de
segurança, da Justiça dos municípios da
fronteira e também da Polícia Boliviana,
em prol de um objetivo comum, que é o
combate à criminalidade”, diz.
Em novembro do ano passado,
foi inaugurada, na sede do 6º Comando
Regional da Polícia Militar, o Centro
Integrado de Operações de Segurança
Pública (Ciosp) de Cáceres. O local
abriga os serviços de central telefônica
dos números de emergência da Polícia
Militar (190) e Corpo de Bombeiros
(193), despacho de ocorrências e
videomonitoramento urbano realizado
por 13 câmeras cedidas pela prefeitura.
O atual comandante do Gefron,
tenente-coronel José Nildo Silva de
Oliveira, fez questão de destacar que os
investimentos na região de fronteira,
especificamente no grupamento,
representam o compromisso que o
governador tem com a segurança
pública.
O comandante ainda salientou
que estão sendo comprados novos
armamentos e equipamentos, como
fuzis e coletes.
Os investimentos da atual
gestão estadual em Segurança Pública
na região de fronteira também são
elogiados pelo responsável do 6º
Comando Regional de Cáceres, tenentecoronel Delwilson Sebastião Maia Cruz.
Foto: Gabriel Aguiar

Estruturas sólidas reforçam aparato policial na fronteira

Diligencias lacraram supermercado e os responsáveis detidos
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PROJETO SANITÁRIO

Complexo prevê todos os equipamentos de controle de quantidade e qualidade, central de triagem com equipamentos para recicláveis no município vizinho

Prefeito acompanha membros da
Funasa e I. P. de Milão até aterro
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

serviço de saúde; célula
impermeabilizada para rejeitos;
lagoas impermeabilizadas para
tratamento do chorume; prédio da
administração, guarita e balança
rodoviária, oficina e
almoxarifado, conjunto de
banheiros e ainda máquinas e
equipamentos necessários para
sua operacionalização.
O diretor geral de
engenharia da Funasa, Ruy
Gomid, destacou que Mato
Grosso avançou com a
elaboração do projeto de resíduos
Sólidos, o que possibilitou a
construção do aterro sanitário em
Mirassol D'Oeste. Compõem o
Consórcio Nascentes do Pantanal
os município de: Mirassol
D´Oeste, Araputanga, Cáceres,
Curvelândia, Figueiropolis D'
Oeste, Gloria D' Oeste, Indiavaí,
Jauru, Lambari D' Oeste, Porto
Esperidião, Reserva do Cabaçal,
Rio Branco, Salto do Céu e São
José dos Quatros Marcos.
Estiveram presentes no
aterro sanitário, o
superintendente Estadual da
Funasa, Francisco Holanildo, o
Prof. PhD Stefano Mambretti do
Instituto Politécnico de Milão, o
diretor de Engenharia de Saúde
Pública da Funasa, Ruy Gomide,
o prefeito de Santa Cruz da
Esperança, Dimar de Brito, o
Secretário Executivo do
Consórcio Intermunicipal do
Complexo Nascentes do

Prefeito Euclides Paixão durante visita à Funasa

O

prefeito Euclides Paixão
visitou na última terçafeira (3), juntamente com
representantes do Consórcio
Nascente do Pantanal, da Funasa
e do Instituto Politécnico de
Milão (Itália), as instalações do
aterro Sanitário em Mirassol
D'Oeste.
Na pauta foi tratado sobre
o andamento do Projeto Regional
Integrado de Gestão Associada de
Resíduos Sólidos, do aterro
sanitário construído no
município.
Essa cooperação do
Instituto Politécnico de Milão vai
abarcar expertise em controle de
perdas em sistemas de
abastecimentos da água, gestão
integrada para os resíduos sólidos

inclusive formas consorciadas;
inovações tecnológicas no
tratamento de água e esgoto e
ainda modelos de recuperação de
energia em sistemas de
saneamento.
O Sistema de Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos
atenderá aos requisitos da
Política Nacional de Resíduos
Sólidos, Lei 12.305/2010. O
Complexo de Tratamento e
Destinação Final de Resíduos
Sólidos Urbanos prevê todos os
equipamentos de controle de
quantidade e qualidade, central
de triagem com equipamentos
para recicláveis; usina de
reciclagem; pátio de
compostagem; autoclave para
desinfecção dos resíduos de

Pantanal, Dariu Antonio Carniel,
e o Presidente Consórcio do

Complexo Nascentes do
Pantanal, Wemerson Adão Prata.

MELHOR IDADE

Carteira especica beneciará
idosos em de Mirassol D'Oeste
Assessoria

O

Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos da
Pessoa Idosa –
CEDEDIPI --, por meio da
conselheira, Elisângela Fazolo
promoveu uma reunião nesta
primeira semana de abril, com
idosos do assentamento Roseli
Nunes, do município de Mirassol
D'Oeste. Na ocasião, foram
discutidos assuntos como auxílio
doença ao trabalhador rural,
orientação sobre recolhimento da
contribuição nos casos de
assinarem a CTPS pelo código
rural e a definição do projeto de
valorização do idoso, através da
Carteira do Idoso. O projeto é
uma parceria com a Associação
dos Municípios de Mato Grosso –
AMM, Sindicato Estadual dos
Aposentados, Pensionistas e
Idosos de MT – SINDAPI e
Prefeituras.
O presidente do
SINDAPI, Francisco Delmondes

Bentinho explica que o projeto
além de reconhecer o direito do
idoso que possui a garantia do
transporte intermunicipal,
também investirá na parceria com
o comércio local. “Os portadores
da Carteira do Idoso terão a
oportunidade de realizar com ela
suas compras nos comércios
parceiros com descontos em
produtos e serviços ao idoso”.
Durante todo processo de
desenvolvimento do projeto a
primeira dama de Mirassol
D'Oeste, Maria de Lourdes
abraçou a iniciativa e afirmou que
ainda neste primeiro semestre de
2018 a Carteira do Idoso será uma
realidade no município.
Participaram da reunião,
Educadora social do Centro de
Convivência do Idoso – CCI,
Letícia Prado de Souza, o
vereador Ronan e o presidente da
Comissão do Direito da Pessoa
Idosa, Dr. Isandir Rezende.
Foto: Divulgação

INDÚSTRIA

Projeto de educação SESI-SENAI
abre 3 mil vagas a trabalhadores
Assessoria

“

Educação para a Indústria” é o
nome do projeto lançado esta
semana pelo Serviço Social da
Indústria (SESI MT) e Serviço
Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI MT), que visa
capacitar 3 mil trabalhadores em
Mato Grosso. São 17 cursos de
qualificação e aperfeiçoamento com
vagas gratuitas para quem já atua
dentro das indústrias do estado e
seus dependentes.
Além da qualificação
técnica do SENAI MT, os estudantes
passarão por formações do Sesi MT,
de acordo com a área de atuação
escolhida. Entre os temas estão:
Comunicação com Foco
Organizacional, Saúde e Segurança
n o Tr a b a l h o d a I n d ú s t r i a d a
Construção Civil, Produtividade na
Construção Civil para equipes de
Produção, Implantação dos 10 S,
Habilidades de Gestão,
Comunicação Interpessoal no
Ambiente de Trabalho, Ética e
Conduta no Trabalho e
Sustentabilidade Ambiental.
Os cursos ocorrem
simultaneamente nos municípios de

Lista de Cursos
Para fazer a matrícula basta
ir até uma das unidades do Sesi e
Senai no Estado portando
documentos pessoais e carteira de
trabalho ou contrato trabalhista (para
funcionário da indústria). Os
dependentes, caso sejam menores,
precisam estar acompanhados dos
pais. Mais informações: 0800 777
9737.

Cuiabá (Porto e Distrito Industrial),
Várzea Grande, Sinop, Barra do
Garças, Sorriso, Nova Mutum,
Rondonópolis, Juína e Cáceres.
As vagas também estão
abertas para a comunidade, com
desconto de 30%, e para
funcionários de empresas associadas
aos sindicatos empresariais
industriais, que têm 40% de
desconto.

Neste 1º semestre a Carteira do Idoso será uma realidade

Foto: Assessoria

Unidade ampliada de Cáceres também oferece vagas
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VICE FORA

A tendência é que Fávaro, ex-secretario de Meio Ambiente por três anos e meio, seja candidato a senador na chapa em que Welligton Fagundes dispute o Governo

De olho no senado Fávaro
renuncia na gestão Taques
Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

construir um novo projeto para
Mato Grosso.
A razão é simples: não
poderia me dedicar a esse
propósito, fortalecendo o partido
para as candidaturas
proporcionais e majoritárias
recebendo o salário mensal de R$
20 mil e nem continuar utilizando
toda a estrutura que dá apoio à
Vice-governadoria", detalhou
Fávaro, que chegou
acompanhado no Legislativo do
presidente da AMM Neurilan
Fraga (PSD); vereador Toninho
de Souza (PSD); suplente de
deputado federal Tampinha
(PSD) e o ex-presidente da Ager,
Eduardo Moura.
Fávaro ainda detalhou
que reduziu a estrutura da vicegovernadoria do Estado após
assumir o cargo em 2015. Citou
que cortou de 74 cargos
comissionados para apenas 20 e
também reduziu os custos
administrativos em 60%.
O produtor rural também

Saída de Fávaro seria uma baixa no governo Taques

O

vice-governador de
Mato Grosso, Carlos
Fávaro (PSD),
protocolou ontem pela manhã na
Assembléia Legislativa o pedido
de renúncia do cargo,
argumentando que tomou a
decisão por não ser ético
continuar usando a estrutura
administrativa do Estado como

vice-governador e ainda por uma
decisão do seu partido que
decidiu pela independência no
Estado.
Agora, o pedido de
renúncia de Fávaro terá que ser
analisado pelo plenário da
Assembléia Legislativa. Esta é a
primeira vez que um vice
renuncia ao mandato após a

criação de Mato Grosso, em
1978. Em postagem da carta de
renúncia no Facebook, Fávaro
disse que trabalhará sua précandidatura ao Senado com
liberdade política sem nenhum
compromisso com o governador
Pedro Taques (PSDB). "Tomei
essa decisão em razão da missão
dada pelo meu partido, o PSD, de

fez um balanço do período em
que atuou como secretário de
Meio Ambiente. "Assumi por 20
meses a gestão da Sema, um dos
maiores desafios da minha vida e,
com muito trabalho,
planejamento e dedicação,
apresentamos avanços em todas
as áreas.
Ao final da carta de
renúncia, Fávaro agradeceu aos
eleitores e disse ter a certeza de
missão cumprida.
"Parto para esse novo
desafio e não seria ético de minha
parte trazer prejuízo ou despesa
ao erário, utilizando-me de uma
estrutura que foi criada para
atender ao mandato de vicegovernador.
A nova política exigida
pela sociedade não quer discurso,
quer ação. Tenho convicção de
que esta é a decisão mais
acertada", concluiu.

PREMIADO

Homicida preso com moto
furtada em rua de Poconé
PJC c/ Redação

Foto: Ilustrativa

CEMITÉRIO DE PONTES

Vereador reivindica postes com
iluminação no Recanto da Paz
Assessoria

O

vereador Rogério Lero
Lero (PV) solicitou ao
prefeito Alcino Barcelos,
de Pontes e Lacerda e ao
Secretaria de Obras Adriano
Monezi através de indicação a
implantação de quatro postes de
iluminação com refletores no

Cemitério Municipal Recanto da
Paz, segundo o vereador, muito
importante para que o local seja
iluminado. “Às vezes ocorrem
imprevistos e é necessário fazer
sepultamentos à noite, por este
motivo estamos realizando esta
indicação,” frisou o vereador.
Foto: Portal Lacerdense

Prefeito Alcino Barcelos de Pontes e Lacerda

Durante as noites típicas,
nas quais não ocorre
sepultamento no cemitério
municipal, a escuridão impera na
localidade, tornando um ponto
estratégico para usuários de
drogas que não só usam drogas
como se prostituem no referido
local. Há dezenas de queixas da
população em relação a assaltos,
perseguições e atentados
violentos. O trecho ao lado do
cemitério é o de maior risco.
Com estes argumentos,
Lero Lero disse ser de premente
necessidade,
as providências
básicas para a instalação de
quatro postes de iluminação com
refletor no Cemitério Municipal,
o que muito contribuirá para
inibir a concentração de usuários
de drogas e para a segurança dos
moradores que residem nas
proximidades e que se deslocam
diariamente pelo trecho ao lado
do referido local.
A solicitação foi feita em
parceria com a vereadora
Natalícia.

Assassino estava roubando mesmo usando tornozeleira

A

Polícia Civil de Poconé
deu cumprimento, no
final da tarde de
anteontem, (4), a mandado de
prisão preventiva contra um
assaltante de estabelecimento
comercial, ocorrido em 12 de
março naquela cidade. Em
diversas diligências e atos
investigatórios, os policiais civis
identificaram um dos autores do
roubo, sendo Wellington Nunes
da Silva, 27, morador do bairro
COHAB Nova.
A Polícia Civil
representou junto ao Judiciário
pela prisão preventiva do
suspeito, sendo devidamente
decretada a ordem de prisão. A
captura do investigado foi

realizada por equipe da Polícia
Militar que realizava rondas pela
cidade e abordou Wellington
pilotando uma motocicleta
Honda Fan, cor Preta, produto de
furto.
Conduzido à delegacia, o
suspeito foi autuado pela Polícia
Civil em flagrante pelo crime de
receptação, além de ser dado
cumprimento a mandado de
prisão preventiva por roubo. No
momento da prisão foi possível
constatar que o conduzido era
monitorado por tornozeleira
eletrônica, referente à prática de
homicídio ocorrido em Cuiabá. O
preso será encaminhado para
audiência de custódia no Fórum
local.
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DEPUTADO E PROCURADORA

Os crimes são investigados no âmbito da Operação Bereré, que investiga um esquema de desvio de dinheiro público que teria beneficiado políticos de Mato Grosso

Atestados médicos protelam
depoimentos no Detran-MT
G-1 MT c/ Redação
Foto: Mídia-News

Deputado José Domingos Fraga aderiu a moda política

O

Deputado estadual José
Domingos Fraga (PSD) e
a procuradora do estado
Marilci Fernandes de Souza
Costa e Silva apresentaram
atestado médico ao Grupo de
Atuação e Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), ao qual
deveriam prestar depoimento
ontem, (5) sobre as fraudes no
Departamento Estadual de
Trânsito (Detran). Esquema teria

desviado cerca de R$ 30 milhões
do órgão. Com isso, as oitivas
foram remarcadas para terçafeira (10) e quarta-feira (11).
Os crimes são
investigados no âmbito da
Operação Bereré, que investiga
um esquema de desvio de
dinheiro público que teria
beneficiado políticos de Mato
Grosso.
Além de José Domingos Fraga,

são investigados os também
deputados estaduais Baiano Filho
(PSDB), Romoaldo Júnior
(PMDB), Ondanir Bortolini
(PSD), o Nininho, Wilson Santos
(PSDB), Mauro Savi (DEM) e o
presidente da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso
(ALMT), Eduardo Botelho
(DEM). Savi e Botelho são
apontados como os chefes do
esquema.
As fraudes aconteciam
por meio das empresas EIG
Mercados Ltda e a Santos
Treinamentos e Capacitação de
Pessoal, que, segundo as
investigações, repassavam a
quantia para os políticos, que
utilizavam empresas fantasmas e
a conta bancária dos assessores
para fazer depósitos, dificultando
o rastramento do dinheiro.
Intervenção
O governador Pedro
Taques (PSDB) decretou a
intervenção do estado no contrato
entre a empresa EIG e o Detran. O
decreto foi publicado na quartafeira (4) no Diário Oficial do
Estado e determina, entre uma
série de medidas, o afastamento
do diretor da empresa que é

investigada por fraudes no órgão
e a suspensão de pagamento à
contratada. Desde 2009, a EIG
detém a concessão dos serviços

de registros de contratos de
financiamento de veículos no
Detran.
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DEPENADO EM CASA

Todos ingressos colocados a venda foram comercializados, um total, 6.017 pessoas presentes para assistir ao duelo, um recorde, que gerou renda foi de R$ 72.200

Dourado janta o galo no Gigante
jogando com vantagem na Arena
O

O.D c/ Redação

Foto: Assessoria Sinop

Cuiabá Esporte Clube
deu os dois primeiros
passos em direção ao
título do Campeonato Matogrossense Eletromóveis
Martinello 2018, ao vencer o
Sinop por 2 a 0, na noite da última
quarta-feira (4) e traz consigo
uma boa vantagem para a
decisão, que acontece no próximo
domingo (8), na Arena Pantanal.
Ao todo, seis mil pessoas
acompanharam o duelo no
Estádio Gigante do Norte.
O Dourado abriu o placar
aos 25 minutos do primeiro
tempo. Hiltinho puxou um rápido
contra-ataque, como manda a

cartilha e passou para Jenison,
que serviu Doda.
O meia bateu de primeira
e mandou para o fundo do gol. O
segundo tento foi anotado pelo
zagueiro Lucão, que em posição
duvidosa empurrou para as redes
após rebote do goleiro Naldo.
Para a partida, todos os
ingressos colocados a venda
foram comercializados. No total,
6.017 pessoas estiveram
presentes para assistir ao duelo,
um recorde do Estadual de 2018.
A renda foi de R$ 72.200.
O segundo jogo acontece
no próximo domingo, às 15 horas,
na Arena Pantanal. Com a vitória,

o Cuiabá poderá até perder por
um gol de diferença, que mesmo
assim levanta o troféu.
Se o Sinop conseguir
vencer por dois gols de diferença,
leva a decisão para os pênaltis.
Esta é a segunda final consecutiva
entre as duas equipes na
competição.
No ano passado, o Cuiabá
levou a melhor e sagrou-se
campeão estadual, após vencer o
Galo do Norte nas penalidades.
Esta é a terceira final consecutiva
do Sinop no Mato-grossense. Em
2016 eles também chegaram a
final, mas perderam para o
Luverdense.

CARTÕES AMARELOS

Foiani admite superioridade
do Cuiabá e reclama do apito
S.N c/ Redação

A

pesar de admitir a
superioridade do Cuiabá
na derrota do Sinop, por 2
a 0, anteontem à noite, na
primeira partida da final do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello 2018,
no Gigante do Norte, o treinador
do Sinop, Paulo Foiani, creditou
boa parte do revés à atuação da
arbitragem.
Para Foiani, o árbitro
Wagner Reway foi muito

rigoroso com o Sinop na
marcação de faltas e na aplicação
de cartões amarelos, o que deixou
o time vulnerável aos ataques do
Dourado.
“Desde quando estou no
Sinop, ninguém me viu reclamar
da arbitragem, mas ele começou a
amarelar a minha equipe desde o
início da partida.
Sofremos o primeiro gol
porque ele já tinha amarelado o
Ítalo, o Gilmar e o Dourado. A
Foto: Arquivo

Para Foiani, árbitro foi arbitrário contra o Sinop
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jogada foi pelo lado esquerdo e os
dois não poderiam matar. E, num
lance antes, o Dourado tomou um
carrinho por trás e ele nem
amarelo deu. É difícil entender”,
desabafou.
A necessidade de
substituir o meia Catê, que aos
três minutos sofreu um carrinho
por trás, revoltou Foiani, que
também criticou o presidente da
Federação Mato-grossense de
Futebol, Aron Dresch, que já
presidiu o Cuiabá. “Foi um
carrinho por trás e o atleta do
Cuiabá também não tomou
cartão.
E quanto fazíamos a falta,
ele tinha convicção, já chegava e
dava o cartão. É uma coisa
estranha, aqui no Mato Grosso o
presidente é dono da federação e
presidente de clube. Só aqui no
Mato Grosso eu estou vendo isso,
e olha que eu já rodei o Brasil”,
criticou.
Sinop e Cuiabá voltam a
se enfrentar no domingo, às
15h00, na Arena Pantanal. O Galo
precisa de uma diferença de dois
gols para levar a disputa para os
pênaltis, ou de três para
conquistar o campeonato.

Campo molhado, jogo feio, mas o Cuiabá soube aproveitar

Cuiabá e Sinop foram
donos das duas melhores
campanhas respectivamente na
primeira fase do Estadual. As
duas equipes inclusive abriram a
competição, e o Dourado venceu
por 2 a 1, na Arena Pantanal, no
dia 17 de janeiro.

A equipe da capital matogrossense fez uma das melhores
campanhas de sua história na
primeira fase da competição. Para
se ter uma idéia, o Cuiabá é a
única equipe das séries A, B e C
que continua invicto no Estadual.
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By Rosane Michels
Destaque para a querida Noely Ortega,
super de bem com a vida que esbanja
simpatia e hoje merece nosso bom dia mais
que especial.

Esotérico
A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries
indicando um dia
movimento agradável e
mudanças em projetos de
médio prazo e maior contato com pessoas
estrangeiras. Você estará mais aberto,
mais voltado para a vida espiritual. Uma
viagem pode ser marcada ou realizada.

A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries
indicando um dia de
movimento e criatividade. A
comunicação melhora
consideravelmente e as reuniões de
negócios são beneficiadas. Um novo
contrato pode começar a ser negociado e
firmado.

A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries
indicando um dia de boas
negociações e acordos,
relacionadas a uma parceria
ou sociedade financeira. Se estiver
envolvido em um processo de divórcio ou
inventário, pode receber uma boa notícia
ainda hoje.

A Lua continua em
Sagitário e recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Áries indicando um dia
movimento positivo na
vida material e financeira.
Hoje o dia promete boas notícias
relacionadas ao aumento de sua renda.
Um contrato, projeto, promoção ou
aumento, podem ser negociados.

A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries
indicando um dia
movimento agradável e
mudanças positivas nos
relacionamentos. Você estará mais aberto
e comunicativo, mais voltado para a vida
social e os amigos. O dia pode ser bastante
produtivo nos trabalhos em sociedade.

A Lua continua em seu
signo e recebe um ótimo
aspecto de Urano em Áries
indicando um dia de bemestar e alegrias, de abertura
para novas amizades e vida social
movimentada. Você estará mais
simpático e comunicativo, mais voltado
para a necessidade de mudanças e
melhoria de vida.

A Lua continua em
Sagitário e recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Áries indicando um dia de
movimento positivo,
especialmente no trabalho. O momento
pode envolver a chegada de um novo e
interessante projeto. Dia ótimo para
começar uma dieta e um bom programa
de exercícios.

A Lua continua em
Sagitário e recebe um
ótimo aspecto de Urano em
Áries indicando um dia em
que a necessidade de
distanciar-se da vida social fica mais
forte. O momento é ótimo para começar o
planejamento de um novo projeto pessoal
ou profissional. Que tal começar a
praticar yoga e meditação.

A Lua continua em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries indicando um
dia movimento na vida social
e aproximação de pessoas
interessantes, inteligentes e
até mesmo exóticas. Um romance pode
começar a ser desenhado pelo Universo. O
momento é ótimo para começar um projeto
criativo.

A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries indicando
um dia de movimento na
vida social e aproximação de
amigos, novos e antigos. O
dia é ótimo para começar a criar uma nova
equipe de trabalho. Um bom contato com
uma grande empresa pode ser realizado.

A Lua continua em Sagitário
e recebe um ótimo aspecto
de Urano em Áries
indicando um dia de maior
envolvimento com sua vida
doméstica e os
relacionamentos familiares. O momento é
ótimo para estar junto dos seus em sua
casa, divertindo-se e jogando conversa
fora. Dia de alegria e bem-estar.

A Lua continua em Sagitário e
recebe um ótimo aspecto de
Urano em Áries indicando um
dia de movimento agradável e
positivo no trabalho. Um
novo projeto ou promoção
podem ser aprovados. É possível que você
decida começar a construir um novo
caminho profissional. Um novo passo é
dado em sua carreira.

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

Grande abraço a amiga de longas datas professora Helena
Silva que deixou saudades na educação pela seriedade e
comprometimento com que pautou sua vida profissional.

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

Aplausos a presidente da Associação
Pantaneira de Artesãos (APAC) Suely
Tocantins, que promoverá em Cáceres a 1ª
Mostra de Artes e Artesanatos. O evento
acontece no período de 16 a 21 de abril no
Centro de Eventos Maria Sophia Leite, da
Sicmatur. São pessoas como você que fazem a
diferença. Parabéns pelo belíssimo trabalho
realizado em nossa cidade.

Fica a dica para saborear um delicioso arroz carreteiro na
APAE, que está com essa promoção por apenas R$ 12,00
reais. O evento acontece no dia 14 do corrente mês. Seja
solidário, ajude a ajudar a APAE. Vale conferir.
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