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 juiz Bruno D'Oliveira 
Marques, da Vara OEspecializada de Ação 

Civil Pública e Ação Popular 
de Cuiabá, determinou em 
decisão datada na última sexta-
feira (22),  a suspensão do 
pagamento da verba de 
natureza indenizatória dos 
conselheiros, conselheiros 
substitutos e procuradores do 
Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso.

Na ação popular, os 
autores, que são integrantes do 
Observatório Social de Mato 
Grosso, dizem que cada 
conselheiro do TCE recebe 
salário mensal de R$ 39,2 mil, 
além da verba indenizatória, 
relativa às atividades de 
controle externo, no valor de 
R$ 23.873, correspondente a 
67,32% do subsídio de cada 
membro e o pagamento feito 
aos procuradores do Ministério 
Público de Contas corresponde 
a um subsídio inteiro, o que 
significa, atualmente, R$ 
35.378.

O benefício é pago com 
base em uma lei de 2005 que 
instituiu a verba indenizatória 
aos deputados estaduais. 
Posteriormente, essa lei passou 
por alterações, no entanto, a lei 
não  faz  referência  aos  
membros do Tribunal de 
Contas do Estado. Segundo a 
ação, o pagamento da referida 
verba indenizatória é ilegal 
porque carece de base legal, 
sendo que a legislação 
invocada ampara apenas 
titulares de cargos de deputado 
estadual.

Além disso, a ação 
argumenta que as leis que 

c r i a r a m  v e r b a  
indenizatória da atividade 
parlamentar aos ocupantes de 
cargos de deputado estadual, 
não se dirigem aos cargos de 
c o n s e l h e i r o s ,  a u d i t o r  
substituto de conselheiros e 
procurador de contas do TCE.

Para os autores, o TCE 
não pode ter remuneração 
diferente dos magistrados, do 
Poder Judiciário local e que a 
verba indenizatór ia ,  na  
verdade, está incorporada ao 
salário. "A aludida verba 
inden iza tó r i a  paga  aos  
m e m b r o s  d o  T C E / M T  
c a r a c t e r i z a  
renda/remuneração, disfarçada 
de indenização, ferindo, 
frontalmente, os princípios 
constitucionais da moralidade, 
publicidade e finalidade”, 
argumenta integrantes do 
Observatório. 

Os autores pediram 
ainda o ressarcimento aos 
cofres públicos dos valores 
q u e ,  s e g u n d o  e l e s ,  
u l t r a p a s s a r a m  o  t e t o  
remuneratório, e recolhimento 
do Imposto de Renda sobre os 
valores abaixo do teto, sob 
pena de lesão ao fisco, que a 
rigor é lesão aos cofres do 
estado. "A lesividade está 
demonstrada pelo fato de que, 
em 2013, 2014 e até meados de 
2015, o TCE/MT gastava 
menos de R$ 1 (milhão) por 
ano, porém, 'de repente' passou 
a gastar R$ 4 milhões anuais 
para custear atividade de 
controle externo dentro do 
estado, mesmo não havendo 
qualquer contrapartida para a 
administração pública em 
t r o c a  d o  p a g a m e n t o  
questionado”, diz trecho da 
ação.

m homem de 25 anos 
foi preso pela Polícia URodoviária Federal 

(PRF) por receptação nessa 
segunda-feira (25) na BR 070 
em Poconé. 

A  c a m i n h o n e t e  
FORD/F350 G havia sido 
abandonada no acostamento da 
rodovia após ter apresentado 
falha mecânica. Durante a 
fiscalização, foi constatado 
que o veículo havia sido 
furtado durante a manhã.

Após uma ronda na 
região, o motorista E.M.F. foi 
encontrado sentado em um 
posto de combustível e 
afirmou que recebeu o veículo 
em Cuiabá/MT e que seria 
entregue em Cáceres.

Diante dos fatos, ele foi 
encaminhado para a Polícia 
Civil de Poconé pelo crime de 
receptação.

BERERÉ GORDO

Decisão da justiça suspende
verba indenizatória do TCE

Cada um dos sete conselheiros do TCE recebe R$ 39,2 mil, além da verba 
indenizatória, de de R$ 23.873, por mês, incorporada à remuneração mensal
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Juiz Bruno D'Oliveira Marques bate o martelo contra a V.I.  
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Motorista é preso pela PRF por crime 
de receptação de veículo na BR 070

Assessoria

Suspeito foi encaminhado a PJC de Poconé  

Foto: PRF
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Congresso Nacional”, 
afirmou.
 Ainda de acordo com o 
p r e s i d e n t e  d a  C N M ,  a  
part icipação dos gestores 
municipais será novamente 

m u n i c i p a l i s t a  a v a n c e  n o  
Congresso Nacional. Para o 
prefeito de Araguainha, Silvio 
José de Moraes Filho, a proposta 
traria muitos problemas para a 
administração municipal.

“PEC da maldade”.
 “Acho que o presidente 
foi de uma infelicidade muito 
grande ao encaminhar esta 
proposta. É reconhecida como 
' P E C  d a  m a l d a d e ' .  M e u  
município tem 66 anos de 
emancipado, é viável e vem uma 
proposta desta. Não temos ainda 
cinco mil habitantes, mas em 
2025 já iremos ultrapassar esta 
marca”, disse.
 A medida consta da 
P r o p o s t a  d e  E m e n d a  à  
Constituição (PEC) 188/2019, 
apresentada no início do mês. 
Entre outros pontos, o texto prevê 
que a localidade que não atingir, 
em 2023, limite de 10% dos 
impostos sobre suas receitas 
totais e que tenham população de 
até cinco mil habitantes será 
extinta.

O prefeito Humberto 
Nogueira, de Ponte Branca, não 
crê que a PEC passará no 
Congresso. “Infelizmente, esta 
'PEC da Maldade' veio para 
atingir os pequenos municípios. 
Mas, com toda certeza, com a luta 
dos nossos deputados e o caos que 
isto causará para Mato Grosso e o 
país, isso não passará no 

 Confederação Nacional 
de Municípios (CNM) Apromove, no dia 3 de 

d e z e m b r o ,  M o b i l i z a ç ã o  
Municipalista contra a extinção 
de Municípios. A Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 
188/2019, conhecida como PEC 
do Pacto Federativo e também 
PEC da Maldade para alguns 
prefeitos, que busca a extinção de 
1.250 municípios brasileiros, 
sendo 34 deles em Mato 

Grosso,que criticaram a proposta 
e relataram transtornos que ela 
pode causar.

Em vídeo dirigido aos 
gestores municipais, o presidente 
da CNM, Glademir Aroldi, 
reforçou a importância da 
convocação. “Vamos lutar contra 
a extinção de 1.252 Municípios 
do nosso país”, disse. O prefeito 
do município mato-grossense de 
Tesouro, Antonio Leite Barbosa, 
classificou a proposta como 

ontes e Lacerda saiu na 
frente de Cáceres, com o Pprimeiro vôo comercial 

entre o município e Cuiabá, 
decolando na tarde de anteontem, 
(25). O deputado Valmir Moretto, 
presidente da Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia 
Legislativa, que requereu e 
indicou diversas vezes a linha 
aérea, comemorou o ato e 
classificou como mais um passo 
para o desenvolvimento da região 
e expansão comercial e turística.

“Quando falamos em 
região oeste, não podemos só 
lembrar da fronteira com a 
Bolívia. Temos que lembrar que é 
uma região que está em total 
desenvolvimento. Em plena 
caminhada para a transformação 
do futuro e esse futuro também 
incluiu a aviação.

Às vezes o empresário, o 
produtor, o criador, precisa ir a 
Cuiabá e para isso gasta mais de 
quatro ou cinco horas dentro de 
um carro. Agora temos um vôo, 
que em uma hora o passageiro 
está na capital para resolver seus 
problemas”, comentou.

O vôo será feito pela 
empresa Asta e, nesse período de 
fim de ano, começará com idas e 
voltas  três vezes por semana. 

O  p r e s i d e n t e  d a  
A s s o c i a ç ã o  C o m e r c i a l  e  
Empresarial de Pontes e Lacerda, 

Eridson Vieira, lembrou 
que  agora  o  empresár io ,  
inclusive, pode encomendar 
cargas e produtos que podem ser 
transportados via aéreo.

“É  mais  um sonho  
realizado para Pontes e Lacerda e 
região. O comerciante e o 
morador, todos comemoram essa 
ação. As coisas precisam 
caminhar sempre para o futuro, 
sempre para frente e por isso 
a g r a d e c e m o s  t o d o s  q u e  
trabalharam para isso. 

O  depu tado  Va lmi r  
Moretto é um grande parceiro, 
que junto com a Comissão de 
Infraestrutura, nos ajudou a dar 
mais esse passo com o voo entre 
Cuiabá e Lacerda”, disse o 
presidente.

O prefeito interino de 
Pontes e Lacerda, Wilson do 
Viveiro, representou o titular 
Alcino Barcelos e agradeceu o 
empenho de todos, garantindo 
que obras serão feitas no 
aeroporto municipal para que 
melhor os passageiros sejam 
atendidos. “Nós agradecemos o 
empenho de todos e garantiremos 
que obras no aeroporto não vão 
faltar.

Va m o s  m e l h o r a r  a  
estrutura e garantir que aqui seja a 
passagem para a transformação 
da região oeste. Lacerda e região 
agradecem a ação”, concluiu.

PEC DA MALDADE

Mobilização de prefeitos refuta a
proposta que extingue municípios

PEC prevê que a localidade que não atingir, em 2023, limite de 10% dos impostos  sobre receitas totais e população inferior a cinco mil habitantes será extinta

C.N.M c/ Redação

Tesouro, ameaçado de sumir do mapa após 66 anos de emancipado  

Foto: Arquivo

VIA AÉREA

Astra abre decolagem entre
Pontes e Lacerda e Cuiabá

Assessoria

Viagem entre Pontes e a capital será abreviada no vôo da Astra  

Foto: Max-Aguiar
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Nunca é demais bater e rebater 
esta tecla, cujo som em dó-maior,(dó das 
vitimas) soam que  mais de R$ 30 bilhões 
já foram pagos em impostos em Mato 
Grosso desde o dia 1º de janeiro até a 
última sexta-feira (22), segundo dados do 
Impostômetro da Federação do 
Comércio, a tal Fecomércio, cujos 
números dispensam comentários. Para 
quem não sabe, o impostômetro é uma 
e s p é c i e  d e  t e r m ô m e t r o  
comercial/industrial, que considera todos 
os valores arrecadados pelas três esferas 
de governo a título de tributos: impostos, 
taxas e contribuições, incluindo as 
multas, juros e correção monetária. 

Aquele papo furado de crise, que 
não gira dinheiro no comercio, não cola, 
claro, que o povo ultimamente anda 
matando cachorro a grito, com uma 
inflação real de 20% escamoteada em 
3,9% pelos economeses do governo. 
Quem apregoa inflação inferior a meio 
por cento ao mês ou é mentiroso ou mal-
intencionado, enganador da boa fé de 
incautos e os cambaus; com certeza não 
vai aos supermercados, aos açougues e 
padarias, onde os preços seguem os 
reajustes mensais dos combustíveis, que 
por sua vez acompanham o dólar há muito 
tempo além dos R$ 4,00. 

Como tudo  depende  dos  
transportes, leia-se combustível, a cesta 
básica sobe mensalmente, o quilo de 
carne quase que duplicou de preço, o gás 
de cozinha voltou a queimar o bolso da 
dona de casa e assim por diante, mas a 
inflação de gabinete, aquela que comanda 
o reajuste do salário mínimo e dos juros 
da poupança, esses nunca chegam aos 4% 
ao ano. 

Mesmo assim, o pobre, o 
assalariado honesto, o aposentado, 

precisa sobreviver, paga caro por 
isso e deixa 35% do que ganha e gasta, em 
impostos, basta olhar o rodapé do ticket 
de mercado e lá está a prova da 
roubalheira dos governos, bilhões para 
b a n c a r  o  l u x o  p e r d u l á r i o  d e  
empoderados, uma vergonha. Sabiam que 
num comparativo com 2018, a gente 
pagou cerca de R$ 1 bilhão e 600 milhões 
a mais em impostos, aqui em Mato 
Grosso? E o governo chora queném 
bezerro desmamado, que não tem grana 
pra isso, falta bereré prá aquilo, tal e coisa 
e coisa e tal. 

Aí, o seu fulano e a dona sicrana 
vai ao posto de saúde levar o guri que teve 
febre a noite toda; aquela fila a prova de 
dor de barriga e tosse (tossiu, borrou); 
chega um preso e é atendido primeiro, 
depois de umas três horas, já sol alto, o 
médico avia uma receita e nem dipirona 

tem no PS. É de acabar com o 
pequi de Cáceres, melhor procurar uma 
benzedeira e tomar um chazinho, que o 
SUS, (Serviço Único de Sofrimento), 
dizem, anda quebrado,apesar dos bilhões 
a r r ecadados  do  nos s o  s uo r,  é  
ultrajante,amigos! 

Basta dividir o arrecadado em 
impostos, os R$ 30 bilhões pela 
população de Mato Grosso, pouco mais 
de 3 milhões de habitantes e passando 
pelo dividendo,divisor e cociente, 
chegamos ao resto, o quantum cada um de 
nós pagou até agora aos governantes, com 
certeza, no mínimo, quatro meses de 
ganho,que vazou do bolso pro ralo 
palaciano. 

Até quando isso vai continuar, 
não dá pra gente saber, apenas, que 
enquanto a gente não aprender a votar, vai 
ser esta zona mesmo.  

A violência contra mulher se 
mostra um desafio que atravessa 
décadas, fronteiras geográficas, classes 
sociais e etnias. Segundo os dados 
coletados pela DEDM (Delegacia 
Especializada de Defesa da Mulher) de 
Cuiabá em 2018, mais de 3 mil mulheres 
foram vitimadas em 2018 por algum tipo 
de violência doméstica. 

Esses dados mostram apenas o 
número das vítimas que buscaram por 
ajuda em nossa capital, imaginemos 
quantas sofrem caladas sem a coragem e 
apoio para denunciar. 

Em nosso trabalho no Qualifica 
Cuiabá 300, projeto que oferece 
qualificação profissional gratuita, 
identificamos que a qualificação 
oferecida ajudava mulheres a saírem de 
relacionamentos violentos. 

Ao acompanhar de perto o 
projeto, pude conhecer histórias de 
mulheres cuiabanas que sofreram 
violência doméstica e observar o 
impacto positivo da qualificação 

profissional em suas vidas. 
Descobrimos ainda que por meio do 
trabalho e da informação empoderamos 
m u l h e r e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  
economicamente, ajudando-as a quebrar 
o ciclo da violência.

Procurando agir de maneira 
rápida, criamos o Qualifica 300 Mulher, 
levando além de cursos, palestras sobre 
violência doméstica e as incentivando a 
desabafarem e ver em nós suas amigas, 
confidentes. Esta edição do projeto 
tornou-se importante instrumento na 
quebra do ciclo da violência doméstica.  

Por vezes, mulheres se mantêm 
em relacionamentos abusivos e 
violentos por serem dependentes 
economicamente de seus companheiros.

Dar oportunidade para que essas 
m u l h e r e s  a d q u i r a m  n o v o s  
conhecimentos, conheçam um novo 
modo de ganhar dinheiro, aumentem sua 
autoestima e ganhem uma nova 
profissão é o modo prático e imediato 
que conseguimos para agir no combate à 
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CALENDÁRIO

BILHÕES DO POVO

PROVA DE HACKER'S?

BLACK-FRAUDE

DIRETORIA/ESCOLAS

MUTIRÃO SOCIAL

Hoje, 27 de novembro,  é comemorado 
pelo Dia de Nossa Senhora das Graças; 
Início do Hanukkah (Judaísmo); Anjo do 
dia: Lehahiah. A previsão da temperatuva 
via Climatempo para Cáceres é de 21º de 
mínima e 34º de máxima, com 71% de 
possibilidades de pancadas de chuvas à 
tarde e à noite, com volume de 25 mm. O 
dia conforme registros do calendário é 
dedicado ao Técnico de Segurança no 
Trabalho e de Combate ao Câncer.

Os cofres públicos do Estado de Mato 
Grosso arrecadaram cerca de R$ 29.955 
bilhões de 1º de janeiro a 22 de novembro 
de 2019 por volta das 13h30, segundo o 
Impostômetro da  Federação do Comércio 
de Bens, Serviços e Turismo do Estado de 
Mato Grosso (Fecomércio-MT). Trocando 
em miúdos, não adianta o chororô de que 
não tem bereré pra pagar o 13º dos 
funcionários,  porque do povo, a grana tá 
vazando pro cofre.

Especialistas começaram anteontem, (25) 
a testar a urna eletrônica que será usada nas 
eleições municipais do ano que vem, em 
mais um Teste Público de Segurança, 
organizado pelo TSE. Estão inscritos três 
técnicos individuais e cinco equipes, que 
terão até sexta-feira (29) para tentar burlar 
o hardware ou o software da urna eletrônica 
e, de alguma maneira, violar os arquivos e 
comprometer, por exemplo, o anonimato 
dos votos. Cá prá nós, se as tais urnas 
fossem tão invulneráveis, os States, a 
Europa estariam usando as mesmas.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, alerta o público comprador, 
sobre a apregoada Black-Friday, que 
promete descontos de até 70%. Os 
consumidores, segundo a comissão,  
devem se precaver para aproveitar as 
ofertas sem sofrer prejuízos e a gente já se 
manifestou sobre o tal negócio, mais pra 
Black-Fraude.

O STF notificou o MP-MT sobre eleições 
de Diretores de escolas municipais e 
estaduais, após julgar inconstitucional o 
artigo da Constituição de MT em que se 
organiza as eleições diretas, com 
participação da comunidade escolar, para o 
cargo de Diretor de escolas. Para o STF, 
entende-se que Diretores de escolas são 
t a m b é m  c a r g o s  d e  
confiança/comissionados, sendo o Chefe 
do Executivo responsável por designa-los. 
Entendemos o oposto bis, nem eleições, 
nem nomeações e sim, concurso público, 
com exigência de pedagogia aos 
candidatos.

A Igreja Presbiteriana de Cáceres, atendeu 
200 pessoas no último sábado, 23, no 
Junco,  ofertando 600 procedimentos em 
um Mutirão Social. A ação contou com a 
participação médicos, psicólogos, 
dentistas, advogados, enfermeiros, 
cabeleireiros e palestrantes. Todas as 
assistências foram gratuitas e fica assim a 
prova que servir a Deus é ajudar ao 
próximo, o oposto de muitas seitas que se 
dizem religiões atras de dízimos e milagres 
fabricados.

violência doméstica.
Pensando nas mulheres do 

futuro, no programa Siminina incluímos 
palestras, orientações e diversos cursos, 
preparando nossas simininas para um 
belo futuro em que encontrem sucesso 
profissional, independência e cobrem 
respeito. Engajar na luta pelo fim da 
violência contra a mulher é nosso dever 
como cidadãos. 

Desejo que procuremos, não só 
hoje, mas todos os dias, refletir sobre 
como podemos modificar esta triste 
realidade de violência. Seja com nossas 
amigas, na nossa comunidade religiosa, 
nossa vizinhança e outros espaços que 
precisam da nossa ajuda. Espalhemos o 
amor e a compreensão. 

***___Márcia Kuhn Pinheiro -
administradora de empresas, pós-
graduada em gestão pública, atual 
primeira-dama de Cuiabá.

Capacitar para Libertar
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m novo capítulo da novela 
a t i n e n t e  a o  e m p r é s t i m o  Emilionário da municipalidade 

para a implantação da rede coletora de 
esgotos em Cáceres com ETE (estação 
de tratamento) pela autarquia Águas do 
Pantanal, os vereadores optaram na 
sessão da última segunda-feira em 
trancar a pauta, até que o executivo 
decida reverter a determinação de 
trabalho dos guardas. Em decisão 
considerada retaliadora ao poder 
executivo, por alguns presentes na 
sessão ordinária, os vereadores 
simplesmente avisaram em plenário, 
que enquanto não ficar regularizada a 
situação dos guardas municipais, a 
edilidade se absterá de aprovar projeto 
do prefeito. O pomo da discórdia, seria o 
ofício da procuradoria municipal datado 
de 19 de novembro, obrigando os 
guardas a trabalhar no horário diurno, 
com iminência da perda do adicional 
noturno e horas extras.

A situação teria se acirrada 
após informações de que a prefeitura 
estaria propensa a contratar uma 
empresa de vigilância armada, gerando a 
obstrução de votações e ou aprovações 
de projetos do executivo, dentre eles, o 
referente ao empréstimo de R$ 129 
milhões, para implantação de esgotos  
em toda a cidade. O estopim da crise 
entre os dois poderes, com a crise dos 
guardas como pano de fundo, havia sido 
detonado na sessão extra-ordinária de 
sábado último, quando seria aprovada a 

Francis.
O vereador Rosinei Neves 

disse que a confusão gerada foi pelo fato 
do prefeito 'ignorar' a votação de um 
projeto que inclui adicionais noturnos 
aos guardas municipais e pautar apenas 
os interesses dele. “Teve uma reunião 
para regulamentar o decreto sobre os 
adicionais noturnos, mas isso não foi 
mais discutido. Não aceitamos que a 
votação fosse apenas sobre a viagem 
dele, pois o combinado era votar os dois 
projetos”, explicou.

Pelo ocorrido, os vereadores 

liberação do prefeito Francis 
Maris para uma viagem aos Estados 
Unidos. Evidente, que a oposição votou 
contra e houve tumulto, protesto de 
servidores em frente à Câmara durante a 
votação.A Polícia Militar foi chamada 
pelo prefeito devido a confusão. “A 
viagem estava aprovada e marcada para 
terça-feira (26), mas comprei as 
passagens para essa segunda-feira (25) e 
precisei convocá-los para a liberação. 
Seria algo simples, mas os vereadores da 
oposição começaram a me ofender com 
palavras de baixo calão e a me agredir”, 

um serviço essencial à saúde 
pública, que a exemplo de outras 
localidades, é taxado na conta de água 
como  custo-benefício aos usuários. Um 
preço muito alto, que Cáceres e o povo 
têm pago, com a ausência do 
saneamento na cidade, alvo de picuinhas 
pelos representantes da comunidade.

decidiram que a pauta ficará 
trancada, dentre os projetos, o de 
financiamento da rede de esgoto, orçada 
em 129 milhões de reais até que seja 
revertida a determinação de trabalho dos 
guardas.

Com toda esta polêmica, 
revanchismos e retaliações, perde a 

no Vila Irene, Residencial Dom 
Máximo, Tancredo Neves, Massa Barro 
e Cohab Nova. No período de  29/11 a 
2/12  a coleta do lixo será realizada nos 
bairros Empa, Jardim Paraíso, São 
Miguel, Área Militar, Ponte, Jardim 
Imperial, São Luiz, Rodeio, São 
Lourenço e Santa Cruz.

De 3 a 5/12 serão coletados os 
lixos do Maracanãnzinho, São Jorge, 
Boa Esperança, Santos Dumont, 
Bandeirantes, Lavapés, Guanabara, São 
José,  DNER, Espirito Santo, Poupex, 
Santa Isabel, Jardim do Trevo, Res. 
Universitário, Tia Aida e Jardim Itália.

De 6 a 10/12 será a vez dos 
bairros Jardim Primavera, Vitória Régia, 
Jardim Nova Era, Mutirão do Garcês, 
Distrito Industrial, Res. Serraria 
Cáceres, Junco, Vila Real, Jardim 
União, Jd Marajoara, Jd Panorama, Jd 
Cidade Nova e Santo Antônio e de 11 a 
13/12 receberão o mutirão os bairros 
Cohab Velha, Vila Mariana, Monte 
Verde, Cidade Alta,  Cavalhada II e 
Santo Ângelo.

 oi dada esta semana, a largada 
em Cáceres, para o combate a Fdengue com o Mutirão de 

Limpeza "Todos contra o Mosquito",  
cuja meta é mobilizar os cidadãos para a 
limpeza das residências, quintais e 
terrenos baldios.  

A ação foi desencadeada na 
segunda-feira, 25, pela Prefeitura 
Municipal de Cáceres, através da 
Secretaria de Saúde/Vigilância Sanitária 
e segue até dia 13 de dezembro, com 
atendimento a 34.469 imóveis urbanos. 

A exemplo de anos anteriores o 
mutirão vem complementar o trabalho 
dos agentes de endemias que passam de 
casa em casa, orientando, vistoriando e 
combatendo os focos dos mosquitos. 

De acordo com a secretária de 
saúde, Silvana Maria de Souza o 
principal objetivo do mutirão é eliminar 
o lixo que nesse período de chuva possa 
acumular água servindo de criadouro 
para o mosquito Aedes aegypti, 
transmissor da Dengue, Zika e 

Chikungunya. 
Para ela todo cidadão deve ser 

responsável pelo combate ao mosquito, 
realizando o descarte correto de 
resíduos, mantendo limpos os potes de 
água dos  animais  domést icos ,  
vistoriando locais onde possa haver 
acúmulo de água, (exemplo calhas, 
geladeira, vasos de plantas), além de 
manter os terrenos limpos.

A coordenadoria de Vigilância 
Sanitária, explica que os focos do 
mosquito, em sua maioria, estão no 
interior dos quintais das residências, 
assim orienta os moradores  que juntem 
todo tipo de lixo que possa acumular 
água,  como garrafa de vidro, garrafa 
pet, pneus, latas, móveis velhos e 
coloquem em frente à sua casa para que 
o caminhão do mutirão faça a coleta, 
conforme cronograma estabelecido 
abaixo.  

Nesta quarta feira,  27,  o 
mutirão estará nos bairros Santa Amélia, 
Cavalhada I e Santa Rosa, amanhã, 28, 

om a conquista dos três 
primeiros lugares na categoria CIncentivo à Pesquisa e  primeiro 

e o terceiro lugar em Desenvolvimento 
Tecnológico, trabalhos desenvolvidos 
por estudantes dos cursos Técnicos 
Integrados ao Ensino Médio em 
Agropecuária e Informática do Instituto 
Federal de Mato Grosso, IFMT Campus 
Cáceres - Prof. Olegário Baldo são 
destaques na 8ª edição da Mostra de 
Iniciação Científica no Pantanal, 
encerrada na última sexta-feira (22) em 
Cáceres.

Realizada pelo Centro de 
Educação e Investigação em Ciências e 
Matemática da Universidade do Estado 
de Mato Grosso, em parceria com o 
IFMT e a Secretaria Municipal de 
Educação, a Mostra reuniu cerca de 500 
estudantes do Ensino Fundamental e 
Médio de 20 escolas de nove municípios 
de Mato Grosso.A produção de um 
álcool em gel a partir do aproveitamento 
de resíduos vegetais como cascas e 
restos de frutas advindos do restaurante 
do IFMT Cáceres foi avaliada como 
melhor  t r aba lho  na  ca t egor i a  
Desenvolvimento Tecnológico. 

O projeto desenvolvido pelos 
estudantes do 2º ano do Curso Técnico 
em Agropecuária Integrado ao Ensino 
Médio, Francielly Pasquali de Oliveira, 
Karen Priscila Barbosa da Rocha, 
Maycon Jhones Pereira Freitas e Samira 

Lourena Alpino Moreira foi 
coordenado e orientado pelo professor 
Admilson Costa da Cunha, com a co-
orientação do professor Cristian Jacques 
Bolner de Lima.

De acordo com Admilson, a 
produção do Gel é uma alternativa para a 
sustentabilidade com o aproveitamento 
dos resíduos que geralmente seriam 
descartados. Além disso, a proposta é 
que o  produto seja revertido para o 
próprio restaurante do IFMT.

Na categoria Incentivo à 
Pesquisa,  o primeiro lugar foi para o 
trabalho  intitulado"Adição de glicerina 
no processo de digestão anaeróbia de 
dejetos bovino", desenvolvido pelos 
jovens estudantes do primeiro ano do 
ensino médio do Curso Técnico 
Integrado em Agropecuária, Pedro 
Henrique Zimermann Marques, Kleber 
Marques da Silva e Isaias da Rocha, sob 
a coordenação e orientação do professor 
Danilo Morais Itokagi.

N a  c a t e g o r i a  d e  
Desenvolvimento Tecnológico, o 
terceiro lugar foi para o projeto do 
I F M T / C á c e r e s  s o b r e  A n á l i s e  
c o m p o r t a m e n t a l  u t i l i z a n d o  a  
metodologia DISC, em referência as 
dimensões do comportamento humano 
classificadas como Dominância, 
I n f l u ê n c i a ,  E s t a b i l i d a d e  e  
Conformidade, no auxílio de Ensino-
Aprendizagem de Algoritmos.

CÂMARA ARDENTE

Revanchismo tranca pauta
adiando projetos populares

Estudos técnicos têm comprovado que a cada R$ 1,00 investido em saneamento, gera economia de R$ 4,00 na saúde pública, utilizados em outras áreas essenciais

Da Redação

Tumultos desnecessários, emperra aprovação de projetos cidadãos  

OPERAÇÃO LIMPEZA

Mutirão em Cáceres abre
largada contra o mosquito
Da Redação

Secretária municipal de Saúde Silvana Maria de Souza  

Foto: Arquivo

Foto: Divulgação

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Trabalhos do IFMT Cáceres
vencem mostra no Pantanal

Assessoria

Mostra reuniu estudantes de 20 escolas de 9 municípios de Mato Grosso  

Foto: Assessoria
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O piloto da moto foi 
ident i f icado como Juarez 
Oliveira, de 37 anos e foi 
socorrido em estado grave.

Consta no registro de 
ocorrência que a Polícia Militar 
foi acionada com informações de 
um acidente na rodovia.

No local, o casal que 
estava na moto foi encontrado ao 
solo sendo acionado o Serviço de 
atendimento Móvel de Urgência 
(Samu). Foi constatado o óbito da 
passageira e o motociclista 
socorrido em estado grave.

O condutor do veículo 
Jetta, o menor de iniciais C.E.B, 
15 anos, não estava mais no local 
do acidente, quando da chegada 
da polícia, acionada e presente 

com  as equipes da Politec 
e Deletran para as providências 
necessárias. 

A Policia Civil deverá 
ouvir o menor e após isso poderá 
indiciar o mesmo por três atos 
infracionais: homicídio culposo 
(quando não há intenção de 
matar), lesão corporal e direção 
perigosa. 

Além dele o proprietário 
do veiculo também deverá 
responder criminalmente.

Conforme o advogado da 
família do menor, ele será 
apresentado na delegacia após 
sair do estado de choque e que a 
família estará prestando todo 
auxilio as vitimas do acidente.

adolescente de 16 anos em uma 
chácara próximo ao local onde os 
veículos estavam escondidos. Diante 
dos fatos todos os acusados foram 
encaminhados à Central de Flagrantes 
de Cuiabá, para as providências 
necessárias. 

A vítima foi acionada para 
fazer o reconhecimento dos suspeitos 
quanto ao roubo e o sequestro, mas até o 
término do registro do boletim de 

rês bandidos foram presos na 
noite do último domingo (24), Tem Santo Antônio do Leverger 

após uma perseguição e troca de tiros. 
com veículos roubados que estavam 
sendo levados para Cáceres, a fim de 
cruzar a fronteira e serem negociados 
com droga na Bolívia. 

Os criminosos presos têm 
idades de 19, 20 e 21 anos e, como na 
maioria das vezes, por motivos não 
justificados,  não tiveram os nomes 
divulgados à imprensa.Segundo 
informações da Polícia Militar, a 
guarnição foi acionada por meio de 
denúncia anônima apontando que dois 
veículos estavam escondidos e 
abandonados em uma região de mata, na 
comunidade de Morrinho, próximo a 
uma empresa distribuidora de água 
mineral. Uma viatura foi ao local 
indicado e os motoristas dos veículos, ao 
visualizarem a viatura dispararam 
contra a guarnição. Conforme o relato 
do boletim de ocorrência, os criminosos 
continuaram tentando fugir e ao mesmo 
tempo efetuavam vários disparos.

Durante a perseguição e já com 
o apoio de outras guarnições, foi feita a 
checagem dos veículos, e constou que o 
Sonic prata e o Ônix azul, tinham 
queixas de roubo. Durante o roubo os 

socorro. Posteriormente foi 
identificado o condutor do Jeta, 
como sendo um menor, cujo pai 
negou sua fuga do local, sem 
antes avisar o SAMU.

última segunda-feira (25), na 
MT-060, em Poconé. 

A informação preliminar 
é de que o condutor do carro fugiu 
do local do acidente sem prestar 

ma passageira de uma 
moto, identificada como ULeide Laura Rondon, de 

39 anos, morreu após uma batida 
com um veículo Jetta, na noite da 

bandidos fizeram uma vítima refém, em 
Várzea Grande, por cerca de 5 horas.

Os bandidos perderam o 
controle dos veículos e foram presos. 
Eles disseram aos policiais que levavam 
os carros para Cáceres, onde seriam 
vendidos. Os criminosos também deram 
nomes e localização dos comparsas que 
auxiliaram nos roubos dos veículos. 
Com isso, foi possível prender outro 
suspeito de 19 anos e apreender um 

câncer de próstata, através 
da palestra orientativa e da coleta de 
sangue,  que  segue  para  o  
laboratório do município e os casos 
que apresentarem alteração serão 
encaminhados  para  Cent ro  
Referencial de Saúde Emillie De 
Villeneuve (Postão), para consulta 
com médico urologista”, finalizou 
Silvana.

Segundo o urologista 
Geraldo Bumlai, que atua na área 
em Cuiabá há 46 anos, o câncer de 
próstata é a Asegunda doença que 
mais mata homens acima de 40 
anos de idade no mundo, por isso, 
ele destaca a importância de se ter 
um mês inteiro dedicado à 
c o n s c i e n t i z a ç ã o  s o b r e  a  
importância do exame preventivo 
para diagnóstico e tratamento da 
doença, também conhecido como o 
Novembro Azul.

Segundo o especialista, é 
necessário que os homens com 
idade acima de 40 anos façam o 
exame retal periodicamente para 
que haja o diagnóstico precoce da 
doença. No Brasil, segundo o 
Instituto Nacional do Câncer 
(Inca), 68 mil homens foram 
diagnosticados com câncer de 
próstata apenas em 2018.

sobre a importância da 
realização do exame. “Temos que 
cuidar de nós para podermos cuidar 
do próximo, esse é o lema da 
secretária de Saúde, Silvana Maria 
de Souza, oferecer aos homens que 
t raba lham no  munic íp io  a  
oportunidade de cuidar de si e 
aprender através da palestra, 
'Novembro Azul, Câncer de 
P r ó s t a t a ' ,  m i n i s t r a d a  p e l o  
enfermeiro Dário José Ferreira.

A Prefeitura de Cáceres através da 
Secretaria de Saúde realizou na 
última segunda-feira, (25), na 
Secretaria de Governo, coleta de 
sangue para exames, palestra 
preventiva contra o câncer de 
próstata e consulta médica, alusivo 
ao Novembro Azul, aos homens 
f u n c i o n á r i o s  d e  t o d a s  a s  
Secretárias.

A enfermeira, Eliane Da 
Chaga Oliveira Campos, explicou 

SANGUE NO ASFALTO

Menor dirigindo Jetta colide
com moto matando a carona

No violento impacto, o veículo dirigido por um garoto de 15 anos, derrubou a moto  projetando os ocupantes ao solo, causando a morte da passageira da garupa

Da Redação

Garupa da moto, Leide Laura, morreu ao ser projetada ao asfalto  

CÂNCER DE PRÓSTATA

Funcionários da prefeitura
recebem exames preventivos
Assessoria

Casos com alteração são encaminhados Postão, para consulta com  urologista  

Foto: Assessoria

CARANGOS/COCA

Caranguejeiros são grampeados
com cabritos na rota de Cáceres 

Ladrões ficam mansinhos quando são enquadrados pela polícia  

Foto: PJC-MT

Da Redação

Foto: Ilustrativa
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Foi dada esta semana, a largada 
em Cáceres, para o combate a dengue com 
o Mutirão de Limpeza "Todos contra o 
Mosquito" e de acordo com a secretária de 
saúde, Silvana Maria de Souza o principal 
objetivo do mutirão é eliminar o lixo que 
nesse período de chuva possa acumular 
água servindo de criadouro para o 
mosquito Aedes aegypti, transmissor da 
Dengue, Zika e Chikungunya.  

Leide Laura Rondon, estava na garupa 
de uma moto pilotada por Juarez Oliveira, na 
MT-060, em Poconé, quando o veículo de duas 
rodas, foi  colhido violentamente pelo Jetta 
dirigido por um garoto de apenas 15 anos. No 
impacto, motociclista e carona, foram 
projetados ao solo, ele, com lesões graves, está 
internado no Hospital Guaporé, ela, morreu no 
local.  

Página 04

Uma autorização de viagem ao prefeito, votações de projetos em 
beneficio do povo, dentre eles, o empréstimo de R$ 129 milhões para a 
implantação da coleta e tratamento de esgoto sanitário, suspensos, sob o  
imbróglio do horário de guardas municipais. Pauta trancada, o tumulto 
entornou o caldo, deu polícia na parada, nada se vota, nada se aprova, em 
prejuízo da cidade e do povo.  Página 03

Com a conquista dos três 1ºs lugares na categoria Incentivo à 
Pesquisa e  1º e 3º lugar em Desenvolvimento Tecnológico, alunos do 
IFMT/Cáceres são destaques na 8ª edição da Mostra de Iniciação 
Científica no Pantanal, encerrada dia 22 em Cáceres. A Mostra reuniu cerca 
de 500 estudantes do Ensino Fundamental e Médio de 20 escolas de nove 
municípios de Mato Grosso. Página 03

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

Página 03

Pontes e Lacerda saiu na frente de Cáceres, com o primeiro voo 
comercial entre o município e Cuiabá, decolando na tarde de anteontem, 
(25) pela Astra. O presidente da Associação Comercial e Empresarial de 
Pontes e Lacerda, Eridson Vieira, lembrou que agora o empresário, 
inclusive, pode encomendar cargas e produtos que podem ser 
transportados via aérea. Página 05

GUERRA DE PODERES

Retaliação tranca a pauta
adiando projeto do esgoto

Enquanto  os representantes do povo se digladiam, por picuinhas, casos essenciais à saúde pública como a coleta e tratamento do esgoto sanitário, vão pro ralo

Câmara ardente dentro e fora, deu até polícia na parada  

Foto: Facebook

DENGUE-ZERO

Saúde de Cáceres declara
guerra contra o mosquito

Hoje,  o mutirão estará no Santa 
Amélia, Cavalhada I e Santa Rosa 

Foto: Arquivo

SANGUE NO ASFALTO

Menor dirigindo Jetta colide
com moto matando a carona

Juarez (destaque) se ralou com 
gravidade ao ser lançado da moto  

Fotos: PJC-MT

IFMT/CÁCERES

Estudantes faturam primeiros
lugares de Mostra no Pantanal

Alunos exploraram pesquisa de álcool gel com cascas de frutas   

Foto: Assessoria

DECOLOU

Pontes e Lacerda inaugura
ligação aérea com Cuiabá

Pelo voo da Astra, viagem dura menos de uma hora até a capital   

Foto: Max-Aguiar
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SOCIAL

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova no signo 
de Sagitário, recebe um ótimo 
aspecto de Quíron, marcando 
um tempo de boas novidades 
relacionadas a seus projetos 
d e  m é d i o  p r a z o ,  

especialmente se estiver envolvido com 
pessoas estrangeiras. As viagens e os 
estudos superiores são beneficiados.

Esotérico

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de 
acordos e negociações 

envolvendo uma sociedade ou parceria 
financeira. O período pode estar relacionado 
com um novo projeto ou investimento. 
Tempos de concretização de negócios.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron, marcando um 
tempo de  movimento  

agradável na vida social e nos 
relacionamentos, pessoais e profissionais. 
O período pode estar relacionado com a 
negociação de uma sociedade comercial.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron, marcando um 

tempo de novos projetos e propostas de 
trabalho e/ou emprego. O período pode 
estar relacionado com a aprovação em um 
processo de seleção para uma nova 
colocação no mercado.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de 
movimento gostoso na vida 

social e também para seu coração. Um 
romance pode começar a qualquer 
momento nas próximas semanas. Período 
ótimo para passar junto dos filhos. 

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de 
movimento agradável na 

vida social e aproximação de novos e 
antigos amigos. O período envolve 
divertimento e encontros com pessoas 
queridas. Aproveite!

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de boa 
comunicação e movimento 

na vida social, com aproximação de novos 
e antigos amigos. O período é ótimo para 
reuniões de negócios e assinatura de 
documentos importantes.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe um 
ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de boas 
negociações e acordos 

envolvendo o aumento de sua renda. Um 
novo projeto ou contrato pode ser 
negociado e firmado nas próximas 
semanas.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo de Sagitário, recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron, marcando um 

tempo de finalizações e fechamentos, que 
podem envolver qualquer setor de sua 
vida. Você estará emocionalmente 
equilibrado e deve cuidar com carinho de 
sua saúde global. Dedique-se a si mesmo.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova no signo 
de Sagitário, recebe um 
ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de maior 
envolvimento com seus 

projetos profissionais e planos de negócios. 
Um novo projeto pode surgir e envolvê-lo 
totalmente. O período envolve sucesso e 
reconhecimento.

A Lua começa um novo ciclo, 
entra na fase Nova no signo 
de Sagitário, recebe um 
ótimo aspecto de Quíron, 
marcando um tempo de 
interiorização e retomada do 

e q u i l í b r i o  e m o c i o n a l .  Q u e s t õ e s  
relacionadas ao seu passado infantil serão 
solucionadas nas próximas semanas. Ótimo 
período para colocar as leituras em dia.

A Lua começa um novo 
ciclo, entra na fase Nova no 
signo em seu signo, recebe 
um ótimo aspecto de 
Quíron, marcando um 

tempo de movimento e novidades em 
todos os setores de sua vida.  
Relacionamentos, negócios e saúde 
ganham uma nova energia. Boas notícias 
chegam nas próximas semanas.

By Rosane Michels

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

Clicamos hoje as amigas Vânia Costaldi 
e Selma Gattass  que estão sempre em 
sintonia aproveitando os momentos para 
celebrar a amizade.  No click na Pão & 
Cia saboreando guloseimas e colocando 
o papo em dia.

Festejou mais um aniversario  gatinha 
Nikole Kin, que na oportunidade apagou 
velinha e  recebeu o carinho dos pais, 
irmão, coleguinhas e familiares. Que 
Deus lhe abençoe com muitos anos 
regados de felicidades e repletos de 
surpresas boas. Felicidades Nikole.

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

Felicidades a Luciane Dantas pela passagem do seu natalício. 
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.  Que esta nova etapa chegue 
recheada de muita saúde e novas oportunidades para 
concretizar os seus sonhos mais desejados.

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

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

Nosso bom dia ao leitor assíduo Capitão Tenente Estanislau 
Geraldo de Carvalho,   Comandante da Agência Fluvial de 
Cáceres que acompanha todas as manhãs as notícias e fatos da 
Princesinha.  Agradecemos a preferência e desejamos um 
excelente trabalho a todos.
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time do Araguaia. Além do 
Mato-grossense, o Sinop 
também disputará a Copa 
Federação Mato-grossense de 
Futebol, que valerá vaga para 
Copa do Brasil de 2021.

intenção da diretoria é ter uma 
folha mensal em torno de R$ 
75 a 80 mil. 

O Sinop estreia no 
mato-grossense da primeira 
divisão em casa, no dia 21 de 
janeiro, às 20h10, contra o 

uiabá e Vila Aurora 
f a r ã o  a  f i n a l  d o  CCampeonato Mato-

grossense Sub-15. As equipes 
se classificaram na tarde de 
d o m i n g o  ú l t i m o ,  n o s  
confrontos de volta das 
semifinais. 

No CT do Cuiabá, os 
m e n i n o s  d o  D o u r a d o  
empataram por 1 a 1 diante do 
Sorriso. 

No placar agregado, o 
Cuiabá venceu por 3 a 2. Na 
outra semifinal, o Nova 
Mutum perdeu para o Vila 

Aurora por 3 a 0. 
No jogo de ida, o Tigrão 

da Vila já havia vencido por 4 a 
0. A FMF divulgará em breve 
as datas, horários e locais das 
finais.

Domingo último pelo 
sub-17,  o Azulão da Colina 
venceu o Sorriso nos pênaltis 
por 5 a 3, e fará a decisão da 
categoria contra o Cuiabá. No 
tempo normal, o Leão venceu 
por 2 a 1, e devolveu o revés 
sofrido no jogo de ida pelo 
mesmo placar.

O Cuiabá Esporte Clube 
foi o primeiro finalista da sua 
categoria ao vencer o União de 
Rondonópolis, nos pênaltis, 
por 5 a 4. No tempo normal, o 
Cuiabá venceu por 1 a 0, gol de 
Gabriel, no segundo tempo. 

O empate garantia a 
v a g a  p a r a  o  t i m e  d e  
R o n d o n ó p o l i s .  N a s  
penalidades, o Dourado foi 
melhor e se garantiu na final.

 comissão técnica e os 
a t l e t a s  q u e  v ã o  Adefender a camisa do 

Sinop Futebol Clube, no 
Campeonato Mato-grossense 
devem ser apresentados no dia 
4 de janeiro. 

A  p r e v i s ã o  f o i  
confirmada pelo presidente 
Agnaldo Turra. “Eles se 
apresentam no dia 3 já para 
estarmos treinando. Farei a 
apresentação oficial logo 
depois”.

A diretoria já anunciou 
Marcos Birigui como treinador 
na terça-feira (19) e segundo 
Turra, o treinador “oficial” no 
registro será o auxiliar técnico 

“Carioca”, uma vez que 
Birigui seguirá como servidor 
da prefeitura na coordenadoria 
de Esportes do São Cristóvão.

Sabido por  todos ,  
Birigui já foi treinador do 
Sinop e, por duas vezes 
consecutivas, finalista do 
Campeonato Mato-grossense 
garantindo o Galo do Norte 
também em duas participações 
seguidas na Copa do Brasil e 
Campeonato Brasileiro da 
Série D em 2018 e 2019.

Para a jornada de 2020, 
a diretoria contratou o meia 
ofensivo Sérgio Vinicius, 
“Queijinho” de 27 anos, que 
deve ser o camisa 10 do Galo 

do Norte. Ele já teve 
passagens pelo Corinthians-
SP, em 2013. Seu último clube 
foi o Olímpia-SP, onde 
p e r m a n e c e u  p o r  d u a s  
temporadas.

Ta m b é m  v e m  d o  
Olímpia, o volante Diego Alan, 
27 anos. Pela categoria sub-20, 
o atleta já vestiu a camisa de 
grandes de São Paulo como a 
Ponte Preta (2010), Portuguesa 
( 2 0 1 1 )  e  t a m b é m  d o  
Corinthians (2012) e estava no 
Olímpia há duas temporadas.

Outros oito atletas 
também foram contratados 
para  o  campeonato do 
próximo ano, mas os nomes 

FECHANDO O GRUPO

Galo do Norte prepara poleiro
para as brigas do próximo ano

Para faturar títulos nos certames de 2020, o azul e branco da terra do soja reforça o plantel, projetando ter uma folha mensal em torno de R$ 75 a 80 mil

S.N c/ Redação

Galo do Norte recicla pratas e contrata novos para maratona 2020  

Foto: Facebook

FERINHAS EM CAMPO

Final do sub-15 marca duelo
entre Cuiabá e Vila Aurora

S.N c/ Redação

Garotada do Dourado chegam a finalíssima, afinadíssimos 

 Foto: Ascom-Cec
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