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CAMPANHA

Em Cáceres 6ª Zona Eleitoral necessita de
700 mesários voluntários para a eleição
Foto: Divulgação

Começou a campanha da Justiça Eleitoral de incentivo ao
cadastramento de eleitores como mesários voluntários. Em Cáceres, o
Cartório da 6ª Zona Eleitoral segue com as inscrições abertas, lembrando
que o mesário além de participar ativamente do processo eleitoral, conta
com alguns benefícios. Página 03

EM PAUTA

MPMT estabelece estratégias para assegurar
efetivação de planos municipais de saneamento
Foto: Divulgação

Inscrições no cartório ou pelo site do TRE-MT

PÁTIO LIMPO

Marco regulatório está sendo alterado e passará a ser exigida dos municípios a regulação das concessões dos serviços

Mais de mil veículos de 15 unidades do polo
de Cáceres serão prensados pelo Detran-MT
Foto: Lidiana Cuiabano

Com foco na limpeza dos pátios e na
preservação da saúde pública e do meio
ambiente, o Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT)
inicia as ações de descontaminação e
reciclagem de mais de mil veículos que
estão em 15 unidades da autarquia do
polo de Cáceres.

Municípios de Mato Grosso terão que adotar as medidas necessárias
para a efetivação dos planos de saneamento. A exigência consta na pauta de
atuação do Ministério Público Estadual e foi estabelecida no planejamento
estratégico da instituição. O promotor de Justiça Carlos Eduardo Silva,
ressaltou que quatro vertentes serão objetos da atuação do Ministério Público:
abastecimento de água; esgotamento sanitário; manejo de resíduos sólidos e
manejo de águas pluviais. Página 06

Polícia prende
suspeitos com drogas
em Porto Esperidião
Página 05

Veículos serão compactados,
pesados e enviados a reciclagem

Câmara requer informações
das ações tomadas
pela saúde em Cáceres no
combate à dengue

Página 03

ENERGIA

Bandeira tarifária de fevereiro será verde e não
terá cobrança a mais na conta de energia elétrica
Foto: Divulgação

A energia elétrica chega ao
consumidor em fevereiro de 2020 sem
custos adicionais, segundo a Agência
Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Isso porque a bandeira tarifária que vai
operar este mês é a verde.

Página 03

PM detém suspeito
pela terceira vez
por receptação de
veículo roubado
Página 04

Bandeira verde opera,
depois de 7 meses

Página 05
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Gráfico sim senhor
Deus é pai e nunca nega sua paternidade
Em sua homilia da Missa celebrada
na Casa Santa Marta, o Papa Francisco
convidou a sentir a paternidade de Deus nos
momentos difíceis da vida e explicou que
Ele "jamais renega a sua paternidade".
Nesse sentido, o Santo Padre
lembrou quando Jesus chorou em Jerusalém
“porque nós não deixamos que Ele nos ame”
e encorajou que, “no momento da tentação,
no momento do pecado, no momento que
nós nos afastamos de Deus, busquemos
ouvir esta voz: Meu filho, minha filha, por
quê?”
“Irá nos fazer bem nos momentos
ruins da nossa vida – todos nós temos –
momentos de pecado, momentos de
afastamento de Deus, sentir esta voz no
coração: 'Meu filho, minha filha, o que você
está fazendo? Não se mate, por favor. Eu
morri por você”, afirmou o Papa.
Ao refletir sobre a Primeira Leitura
da Liturgia do dia, do Segundo Livro do
profeta Samuel, que narra quando o rei Davi
chora por seu filho Absalão, o Pontífice
questionou por que Davi chorou pela perda
de seu filho se “ele estava contra ele, o havia
renegado, renegado a sua paternidade,
insultado, perseguido, mas festeje, festeje
porque você venceu!”, mas acrescentou que
Davi apenas diz: “Meu filho, meu filho, meu
filho” e chorava.
“Este pranto de Davi é um fato
histórico, mas é também uma profecia.
Mostra-nos o coração de Deus, o que faz o
Senhor conosco quando nos afastamos
Dele, o que faz o Senhor quando nós
destruímos a nós mesmos com o pecado,
desorientados, perdidos. O Senhor é pai e
jamais renega esta paternidade: 'Meu filho,
meu filho'”, indicou.
Nesse sentido, o Papa Francisco
assinalou em sua homilia que nós
encontramos aquele pranto de Deus quando
vamos nos confessar, porque não é como “ir
à lavanderia” para tirar uma mancha, mas “é
ir até o pai que chora por mim, porque é pai”.
Finalmente, o Pontífice explicou que, assim
como Davi gostaria de morrer no lugar de
seu filho, em Deus "isso se faz realidade"
por ter dado sua vida na cruz por nós.
“É tão grande o amor de pai que
Deus sente por nós, que morreu no nosso
lugar. Fez-se homem e morreu por nós.
Quando olhamos para o crucifixo, devemos
pensar nisto: 'Por que não morri eu em teu
lugar?'.
E sentimos a voz do pai que no filho
nos diz: 'meu filho, meu filho'. Deus não
renega os filhos, Deus não negocia a sua
paternidade”, concluiu.
___***VaicanNews

Nesta sexta-feira, dia 7 de
fevereiro, Parem as Máquinas mesmo
que por alguns minutos, afinal,
comemora-se o Dia do gráfico, data
surgida, em razão de uma greve realizada
por esses profissionais no ano de 1923,
em São Paulo, onde a categoria
reivindicava melhores condições de
trabalho e salários mais justos.
O movimento obteve sucesso e
marcou a base sindical do país, tendo
sido liderado por João da Costa Pimenta.
Muitos ainda ignoram o trabalho do
profissional gráfico e vamos aqui
identificá-lo, este importante
profissional é o responsável pela
impressão de panfletos de propagandas,
cartões de visita, convites, livros,
revistas e jornais, além de etiquetas,
embalagens e banners.
Tudo começou com Johan
Gutemberg (1400-1468), através de um
código de impressão feito por letras em
alto relevo e metálicas, a que chamaram
de tipos, próprias para fixar a tinta. Foi
ele o responsável pelo aperfeiçoamento
das técnicas de impressão, sendo o
primeiro a publicar a bíblia sagrada,
através da impressão de trezentas
páginas por dia.
Já no Oriente, cinco séculos
antes, o feito foi atribuído a Pi Cheng, um
alquimista chinês que descobriu os tipos
móveis de cerâmica. E antes de Pi
Cheng, os chineses que viveram na
Dinastia Tang, entre os anos de 617 e
907, já usavam tipos móveis de madeira
para imprimir textos budistas e
calendários.
Com a evolução, as formas de
impressão se tornaram mais modernas e
mais ágeis, tornando a profissão de
gráfico importante ferramenta para as
comunicações, para o jornalismo, para
divulgar ideias. Mas em virtude da
modernidade e da informatização, os
trabalhos gráficos não ficaram somente
em torno das impressões das letras. As
artes gráficas vieram com força total,

possibilitando impressão de
imagens em altas resoluções, dando
maior qualidade aos produtos.
Para se chegar ao produto final, o
gráfico deve executar suas atividades em
três níveis distintos: a pré-impressão ou
etapa do projeto; a impressão, através de
uma matriz de impressão, através da
rotogravura, flexografia ou off-set; além
da etapa de acabamento, onde utiliza-se
de colagens, grampeamentos,
dobraduras e cortes, fazendo a
o rg a n i z a ç ã o f i n a l d o p r o d u t o .
Relembrando dos tempos da linotipia e
impressão a quente, do trabalho que dava
para compor os caracteres em linotipos,
era uma verdadeira correria.
O linotipista recebia o texto que
vinha da redação, onde se produzia as
matérias (ninguém sonhava com
internet) nem sempre datilografadas
porque havia jornalista que escrevia à
mão. O linotipista pregava o papel numa
presilha à frente do teclado e digitava
com a pressa que o trabalho exigia e o
resto ficava por conta do impressor na
velha Catarina, afinal, o jornal tinha de
circular no dia seguinte. Quem não
acredita é só passar aqui na frente do
Correio Cacerense e lá está um exemplar
da velha linotipo, quando no antigo
modelo de impressão, as letras eram
gravadas em relevo numa telha de ferro
fundido e depois afixada nos cilindros da
rotativa para a impressão do jornal.
A velha rotativa também deu
lugar as Off Set, é o modernismo que
revoluciona o mundo, mas não substitui
o principal, o homem, o profissional e no
caso, o gráfico, nosso colega de trabalho
Eudes da Silva Couto, ou mais
popularmente conhecido “Dodô”, em
nome dele, queremos externar à todos os
gráficos de Cáceres e região, nossas
congratulações pela efeméride, afinal
são eles, os artistas que com extrema
dedicação, dão aquele especial
acabamento no nosso trabalho mediante
boa impressão, que aliás, é a que fica.

X
DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para a 28ª Edição do Água Viva que será realizado no
mês de fevereiro no Estádio Geraldão, em Cáceres. O
evento religioso acontece nos dias 23, 24 e 25 durante o
período de carnaval e, é realizado há quase três décadas
em Cáceres, sendo consagrado como o maior encontro
de oração católica da região. Este ano com o tema
“Cristo Vive em tua Igreja”, os organizadores esperam
milhares de pessoas durante os três dias do encontro, no
Estádio Geraldão.
BOLAS PRETAS

Muito se fala e pouco se faz com a situação calamitosa
das históricas enchentes no Bairro da Cohab Velha. Se
vão anos de falatório e promessas, mas na verdade a
situação continua a mesma, basta meia hora de chuva
intensa pra alagar tudo. A verdade é que os moradores
daquela região já estão de saco cheio de discursos
eleitoreiros, querendo mesmo é ver serviço. Recado
Dado.
BOLAS BRANCAS

Para os voluntários do Cáceres Mama, que não medem
esforços em levar apoio e esperança as mulheres com
câncer de mama, doando prótese, perucas e lenços
enaltecendo a vaidade e beleza destas mulheres. Pessoas
que se doam, fazem a diferença numa sociedade. Digno
de registro não só o trabalho, mas as palavras de carinho
e conforto as pacientes, bem como a seus familiares.
BOLAS PRETAS

UMA PUBLICAÇÃO DA EDITORA ROSANE MICHELIS SARAVY - ME
CNPJ 24.823.041/0001-46
Para certos motoristas que estacionam o veículo em
cima das calçadas, causando transtornos aos pedestres.
Em Cáceres não precisa andar muito pra encontrar carro,
moto e bicicletas em cima das calçadas. Além de
desrespeitar o direito de ir e vir do pedestre, quem
estaciona na calçada ou sobre canteiros centrais, ilhas,
refúgios, ou ainda sobre divisores de pistas, gramado ou
jardim público, pode ser multado. A penalidade é grave,
o que corresponde a perda de 5 (cinco) pontos na carteira
de habilitação. Fica a Dica...para os espertinhos.

E-mail: correiocacerense@hotmail.com

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

www.jornalcorreiocacerense.com.br
Matérias e artigos assinados são de responsabilidade de seus autores
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Reciclagem é realizada com os veículos inservíveis, que não estão aptos a voltar a trafegar e que estão há mais de um ano nos pátios do Detran

Mais de mil veículos de 15 unidades do polo
de Cáceres serão prensados pelo Detran-MT
Redação c/ Assessoria

Foto: Arquivo

C

om foco na limpeza dos
pátios e na preservação da
saúde pública e do meio
ambiente, o Departamento
Estadual de Trânsito de Mato
Grosso (Detran-MT) inicia as
ações de descontaminação e
reciclagem de mais de mil
veículos que estão em 15
unidades da autarquia do polo de
Cáceres. O processo de
descontaminação e reciclagem
dos veículos inicia com a retirada
da bateria, óleo, combustível e
pneus, dando a empresa
responsável a devida destinação
exigida para cada material. Após
esse procedimento, é feita a
compactação, pesagem e envio
do material para reciclagem.
Os veículos estão
armazenados nos pátios dos

A reciclagem é realizada
com os veículos inservíveis,
aqueles que não estão aptos a
voltar a trafegar pelas vias
públicas e que estão há mais de
um ano nos pátios do Detran, sem
a solicitação de retirada pelo
proprietário.
De acordo com o diretor
de Veículos do Detran-MT,
Augusto Cordeiro, veículos nessa
situação, o Código de Trânsito

Brasileiro autoriza os
órgãos a fazerem a reciclagem,
que é realizada por empresas
especializadas. A estimativa é
reciclar até 12 mil veículos no ano
de 2020, como um serviço
continuado da autarquia, com a
correta destinação dos materiais
poluentes e mantendo os pátios
limpos. Em 2019 foram
reciclados 11.267 veículos em 61
municípios de Mato Grosso.

REQUERIMENTO
Mais de mil veículos serão prensados

municípios de São José
dos Quatro Marcos, Mirassol
D'Oeste, Rio Branco, Porto
Esperidião, Cáceres, Poconé,
Nossa Senhora do Livramento,

Campos de Júlio,
Comodoro, Conquista D'Oeste,
Pontes e Lacerda, Vila Bela da
Santíssima Trindade, Glória
D'Oeste, Jauru e Araputanga.

CAMPANHA

Em Cáceres 6ª Zona Eleitoral necessita de
700 mesários voluntários para a eleição
Da Redação

O

Cartório da 6ª Zona
Eleitoral de Cáceres
informa que encontram-se
abertas as inscrições para os
eleitores interessados em trabalhar
como mesário voluntário nas
eleições suplementar e municipal
que acontecerão, respectivamente,
nos dias 26 de abril e 04 de outubro
(1º turno) deste ano.
Para ser voluntário, o
cidadão deve preencher alguns
requisitos, ter idade mínima de 18
anos, não trabalhar na Justiça
Eleitoral, estar quite com as
obrigações eleitorais, não ser filiado
a partidos e não ser cônjuge ou
parente de candidatos, ainda que por
afinidade, até o segundo grau.
Também não podem exercer a
função de mesários os agentes
policiais e funcionários no
desempenho de funções de
confiança do executivo.
Ao Correio Cacerense, Iury
da Costa Faria, chefe do Cartório da
6ª Zona Eleitoral de Cáceres,
informou que mesmo com a
divulgação da Campanha “Venha
você também ser um Mesário
Voluntário da Justiça Eleitoral”
desenvolvida pelo TRE-MT, o

número de inscritos até o
momento é muito pequeno. Ele
citou ainda que em decorrência da
eleição suplementar para o Senado
acontecer agora em abril, o prazo é
muito curto para a convocação e
treinamento dos mesários, por isso
faz um apelo as pessoas que
procurem o Cartório ou se inscrevam
pelo site do TRE (www.tre-mt.js.br),
uma vez que a participação do
cidadão contribui para a
transparência do processo.
“A intenção da Justiça
Eleitoral é envolver o máximo de
pessoas voluntariamente e evitar a
convocação por força da lei,
garantindo assim um melhor
ambiente de trabalho nos locais onde
serão instaladas as seções eleitorais e
respectivas urnas eletrônicas”,
ressalta Iury. Vale salientar que a Lei
n. 9.504/97 reserva alguns
benefícios para o eleitor que trabalha
nas eleições, entre eles:
ser
dispensados do serviço, caso
estejam escalados para laborar no
dia do pleito, sem prejuízo do
salário, vencimento ou qualquer
outra vantagem. Além disso, terão
direito a dois dias de folgas por cada
dia trabalhado como colaborador.
Foto: Arquivo

Ou seja, se forem dois
turnos, serão quatro folgas.
No caso de servidor público
que tiver prestado serviços à Justiça
Eleitoral no dia do pleito, a referida
atuação será considerada para efeito
de desempate em caso de promoção
da carreira. Também são garantidos
2 dias de folgas ao colaborador pela
participação no treinamento
realizado pelo cartório eleitoral. O
tempo de serviço prestado à Justiça
Eleitoral ainda pode estar previsto
em edital como critério de
desempate em concursos públicos.
Além disso, algumas universidades
parceiras da Justiça Eleitoral
reconhecem o serviço voluntário de
seus acadêmicos como atividade.
Para se inscrever no site do
TRE-MT o eleitor deve inserir o
número de seu título eleitoral ou
outros dados como nome, data de
nascimento e nome da mãe. Ainda é
necessário preencher o endereço
completo para que a Justiça Eleitoral
possa posteriormente, enviar a carta
ou o mandado de convocação.
O eleitor ainda pode ir
pessoalmente no Cartório da 6ª Zona
Eleitoral, localizado na Rua 04,
quadra 02, lote 03, Loteamento
COC.

Câmara requer informações das ações tomadas
pela saúde em Cáceres no combate à dengue
Assessoria

O

s vereadores da Câmara
Municipal de Cáceres
aprovaram, por
unanimidade, um requerimento
que solicita da Secretaria
Municipal de Saúde informações
sobre as ações tomadas pelo
Executivo quanto à prevenção e
combate à Dengue no município.
O requerimento, de
autoria do vereador Claudio
Henrique Donatoni, relata que o
mesmo fez uma indicação no ano
passado sugerindo a criação de
um programa de ações
emergenciais para combate ao
mosquito transmissor da doença,
com o uso de robôs aéreos
controlados (drones) para o
controle e monitoramento de

focos de Dengue.
A resposta do Executivo a
essa indicação enfatizou a
qualidade do trabalho
desempenhado pelos
profissionais da área para a
prevenção de epidemias,
explicando também que o
município não possui estrutura
para a utilização de drones.
No entanto, o Pronto
Atendimento Médico do Hospital
Regional relatou quase 200 casos
de pacientes com sintomas da
doença desde o começo do ano.
Em seu requerimento, portanto, o
vereador busca reforçar a
necessidade de tomar medidas
urgentes para limitar o avanço de
um possível surto de Dengue.
Foto: Assessoria

Vereador Claudio Donatoni autor do requerimento

Iury Faria - chefe do Cartório da 6ª Zona Eleitoral
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Meta é alavancar mais a agricultura familiar no município, levar os projetos e acompanhar todo o desenvolvimento

Prefeitura leva a Comunidade Tarumã projetos e
benefícios para melhoria na Agricultura Familiar
Redação c/ Assessoria
Foto: Assessoria

A

vice-prefeita Eliene
Liberato acompanhada
do Secretário de

Agricultura, Junior Trindade, do
Coordenador de Agricultura
Iturama, do Secretário de Assunto

Estratégicos Jorge Almeida e
outros servidores da prefeitura,
visitaram os moradores da

REINCIDENTE

PM detém suspeito pela terceira vez
por receptação de veículo roubado
Da Redação

D

urante patrulhamento
pela MT 170, Policiais
militares do Núcleo de
Lambari D'Oeste prenderam um
homem por receptação e
adulteração de sinal de
identificador de veículo.

De acordo com o Boletim de
Ocorrência, os agentes avistaram
uma caminhonete Toyota Hilux
prata, que seguia na direção da
cidade de Tangará da Serra, mas
ao perceber a viatura da polícia,
mudou de forma brusca a rota
Foto: PM-MT

Hilux seria levada para a cidade de Jauru

seguindo sentido a cidade de
Lambari D'Oeste.
Diante da atitude
suspeita, foi dada ordem de
parada, que foi desobedecida pelo
motorista que em fuga em alta
velocidade furando o bloqueio
policial e colocando em risco a
vida dos policiais.
O suspeito só veio parar
na MT 339, no acesso as cidades
de São José dos Quatro Marcos e
Araputanga.
Na abordagem, ele
confessou que levaria a Hilux
para a cidade de Jauru e receberia
R$ 500 pelo serviço e que já havia
sido detido duas vezes pelo
mesmo crime.
A primeira, na cidade de
Salto do Céu, ele levava um
veículo Toyota SW4 blindado, a
segunda, em Mirassol D'Oeste,
com uma caminhonete Hilux
vermelha.

FOCO NO ELEITOR

Justiça Eleitoral realiza mutirão
de atendimento em Salto do Céu
Da Redação

S

erá realizado de 10 a 12 deste
mês pela Justiça Eleitoral,
mutirão de atendimento ao
eleitor no município de Salto do Céu.
O mutirão atende ao pedido do
prefeito Wemerson Adão Prata, uma
vez que na cidade não dispõe de um
posto eleitoral, tendo o cidadão que
se deslocar por 110 km até São José
dos Quatro Marcos. O mutirão
acontecerá no Centro de Referência
Especializado de Assistência Social
do município, situado na Avenida
Pedro Pedrossian, Centro, no horário
das 8h às 12h e das 13h às 16h.
Durante o atendimento, o cidadão
deve apresentar um documento
oficial de identificação e
comprovante de residência.
Alistamento eleitoral,
transferência de domicílio eleitoral,
revisão de dados cadastrais e
regularização da inscrição eleitoral
que estiver cancelada, são alguns dos
serviços que serão realizados no
mutirão. Para a juíza da 52ª Zona

Eleitoral, Lilian Bartolazzi
L. Bianchini, o objetivo é facilitar ao
cidadão e aos eleitores o acesso aos
serviços fornecidos pela Justiça
Eleitoral. É um ato de aproximação”,
A 52ª ZE atende os municípios de
São José dos Quatro Marcos (onde

situa-se a sede do cartório),
Lambari D'Oeste, Rio Branco e
Salto do Céu. Atualmente em Salto
do Céu há 2.843 eleitores em
situação regular com a Justiça
Eleitoral e 271 estão com os títulos
cancelados.
Foto: Divulgação

Eliene e secretário em visita a comunidade Tarumã

comunidade Tarumã, com o
objetivo de melhorar os serviços
público na região e, ouvir a
demanda da comunidade.
A vice-prefeita, Eliene,
conversou sobre as melhorias nas
estradas, melhoramento genético,
escavação de tanques que serve
tanto para o gado tomar água
quanto para a piscicultura, além
de ressaltar a importância da
comunidade que é exemplo na
venda de alimentos para a
merenda escolar.
“A prefeitura precisa
ouvir de perto a comunidade, o
anseio da população e essas
visitas são importantes para
fortalecer o elo entre o poder
público e o povo, com o objetivo
de melhorar os serviços públicos
na região.
Sabemos que a gestão está
trabalhando para melhorar a vida
do homem do campo, e a

prefeitura continuará
levando assistência, projetos e
assim atendendo a todas as
comunidades, ” ressaltou Eliene.
“A nossa meta é alavancar
mais a agricultura familiar no
município, levar os projetos e
acompanhar todo o
desenvolvimento, para que o
agricultor possa ter o resultando
do investimento, melhorando sua
renda e assim, dando uma
qualidade de vida mais segura
para a sua família, o trabalho é
árduo, porém é gratificante,”
conclui o Secretário de
Agricultura Junior Trindade.
Nos próximos dias a
Secretaria de Agricultura
entregará para a Comunidade do
Ta r u m ã u m a p a t r u l h a
mecanizada, composta por trator,
carreta basculante, grade aradora,
grade niveladora e roçadeira
hidráulica.

Serão três dias de atendimento

Vítima marca encontro e polícia prende em flagrante
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De acordo com a ocorrência, o suspeito relatou que ele e o comparsa, na madrugada vieram por uma região de mata,
saindo de San Mathias, passando por trás do posto do avião caído e margeando o rio chegaram até a residência

Polícia prende suspeitos com
drogas em Porto Esperidião
Redação c/ Assessoria

Foto: PM/Gefron

região de mata, saindo
de San Mathias, passando por
trás do posto do avião caído e
margeando o rio chegaram até
a residência.
Ainda no relato
informou que foi buscar a
droga para seu patrão, que
reside em Mirassol D'Oeste e

que ele viria buscar a
muamba.
Para a polícia ele
confirmou que o comparsa
após buscarem a droga, pegou
sua moto e foi até a cidade de
Mirassol D'Oeste. Suspeitos e
substâncias apreendidas foram
encaminhadas a Delegacia de

ENERGIA

Bandeira tarifária de fevereiro será verde e não
terá cobrança a mais na conta de energia elétrica
Assessoria

A

Droga apreendida na residência

P

or volta das 8h 30 de
ontem, Policiais da
Força Tática em apoio
ao GAECO, realizaram busca
e apreensão numa residência
localizada no Bairro Cohab
Velha, no município de Porto
Esperidião.
Na busca foram

l o c a l i z a d o s
entorpecentes em cima da
geladeira, armazenados dentro
de uma sacola, totalizando 38
papelotes pronto para venda,
ainda foi encontrado uma
porção média de substância
análoga a pasta base de
cocaína.

Já no quarto do casal,
foi localizado no guarda roupa
a quantia de R$ 413,00 em
espécie, e mais duas cangas
com 36 tabletes de cocaína.
De acordo com a
ocorrência, o suspeito relatou
que ele e o comparsa, na
madrugada vieram por uma

energia elétrica chega
ao consumidor em
fevereiro de 2020 sem
custos adicionais, segundo a
Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). Isso porque
a bandeira tarifária que vai
operar este mês é a verde.
Mesmo assim, a dica do
Procon-MT é ficar atento ao
consumo de energia e à leitura
da fatura.
O alívio na cobrança
vem depois de sete meses
seguidos de cobrança de
bandeiras amarela ou vermelha
na conta de energia. De acordo
com a Aneel, a atual situação
climática contribuiu para
suspensão da cobrança, uma
vez que os reservatórios
hidrológicos estão em
condições favoráveis para a
produção de energia pelas
usinas hidrelétricas. Seguindo
a tabela de tarifas da Aneel, a
bandeira passa a ser amarela
em circunstâncias climáticas
pouco favoráveis, quando
aumenta a demanda por
energia termoelétrica,
resultando na cobrança de R$
1,34 por 100 kWh (sem
impostos).
Em condições ainda
mais desfavoráveis a bandeira
fica vermelha, podendo ser
“patamar 1”, com cobrança de
R$ 4,16 por 100 kWh, ou

“patamar 2”, com o
valor de R$ 6,24 por 100 kWh.
Mesmo com a bandeira
verde em vigor, é preciso
consumir de forma consciente
o recurso, evitando
desperdício e sustos com a
conta. O consumidor também
deve ficar atento à fatura,
observando as cobranças
lançadas e a regularidade da
leitura.
Em casos de possíveis
abusos na cobrança, basta
procurar a unidade do Procon
mais próxima ou registrar sua
r e c l a m a ç ã o
n o
www.consumidor.gov.br.
Confira dicas de redução no
consumo de energia - Se
utilizar chuveiro elétrico, optar
por banhos mais curtos, de até
cinco minutos; Diminuir o
tempo de utilização de ar
condicionado e ventiladores;
Só deixar a porta da geladeira
aberta o tempo que for
necessário; Nunca colocar
alimentos quentes na geladeira
e verificar regularmente as
borrachas de isolamento do
equipamento; Apagar a luz ao
sair de um cômodo; Não deixar
ferro de passar ligado enquanto
faz outra coisa e passar o
máximo de roupas de uma vez
só; Manter os aparelhos
eletrônicos fora da tomada
sempre que possível.
Foto: Divulgação

O alívio na cobrança vem depois de sete meses
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EM PAUTA

Municípios de MT terão que adotar medidas para a efetivação dos planos de saneamento, a exigência consta na pauta de atuação do Ministério Público

MPMT estabelece estratégias para assegurar
efetivação de planos municipais de saneamento
Assessoria

Foto: Divulgação

M

unicípios de Mato
Grosso terão que
adotar as medidas
necessárias para a efetivação dos
planos de saneamento. A
exigência consta na pauta de
atuação do Ministério Público
Estadual e foi estabelecida no
planejamento estratégico da
instituição.
Nesta quarta (05),
representantes do Governo do
Estado com atribuição nesta área
participaram de uma reunião
realizada na sede das Promotorias
de Justiça de Cuiabá com
membros do Ministério Público
para articulação e alinhamento da
atuação.
O promotor de Justiça e
coordenador do Centro de Apoio
Ambiente Urbano e Assuntos
Fundiários, promotor de Justiça
Carlos Eduardo Silva, ressaltou
que o trabalho está sendo

Promotor Carlos Eduardo Silva

Quatro vertentes serão
desenvolvido em parceria
com a Procuradoria de Justiça objetos da atuação do Ministério
E s p e c i a l i z a d a n a D e f e s a Público: abastecimento de água;
Ambiental e Ordem Urbanística. esgotamento sanitário; manejo de

resíduos sólidos e manejo
de águas pluviais.
Ele explica que 111
municípios do Estado possuem
Plano de Saneamento. O
problema é que a maioria deles
não saiu do papel e em alguns
casos apenas medidas
emergenciais estão sendo
cumpridas. Questões mais
complexas, a exemplo da
regularização de aterros
sanitários, não foram efetivadas
por falta de recursos.
“A alternativa encontrada
para o cumprimento dos planos
será a efetivação de soluções
consorciadas. Queremos trazer o
Estado como protagonista do
saneamento. Para isso, estamos
organizando uma reunião pública
que ocorrerá nos dias 26 e 27
deste mês para discutirmos o
tema. Vamos trazer consultores
com experiências concretizadas

para falar com prefeitos e
representantes de entidades sobre
o assunto”, adiantou o promotor
de Justiça.
O encontro, segundo ele,
está sendo organizado pelo
Ministério Público em parceria
com o Instituto Cidade Legal,
com apoio do Tribunal de Contas
do Estado. A Associação Matogrossense dos Municípios
(AMM) também será convidada a
participar.
N O V O
M A R C O
REGULATÓRIO - O promotor
de Justiça acrescenta que o marco
regulatório que trata da temática
está sendo alterado e também
passará a ser exigida dos
municípios a regulação das
concessões dos serviços de
saneamento.
“A Agência Reguladora
Estadual (AGER) terá que se
preparar isso”, alertou.

DIREITO DE DIRIGIR

Mais de 5 mil motoristas tiveram a
CNH suspensa nos últimos dois anos
Assessoria

N

os últimos dois anos,
5.358 motoristas tiveram
a Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) suspensa em
decorrência de cometimento de
infrações específicas de trânsito
como disputar corrida em vias
públicas sem autorização, dirigir
sob efeito de álcool, entre outras,
ou por infrações cuja somatória
alcançou 20 pontos na carteira no
período de 12 meses. Em 2019
foram cassadas 3.115 CNHs e em
2018 foram 2.243, um aumento
de 38,86%.
O Departamento Estadual
de Trânsito de Mato Grosso
(Detran-MT) notificou, via
Correios e por meio de editais
publicados no Diário Oficial do
Estado, todos esses condutores
para ciência e cumprimento da
penalidade.
“A cassação acontece
quando o condutor é flagrado
dirigindo com a habilitação
suspensa ou se reincidente em
algumas infrações específicas,
como prevê o artigo 263 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Nesse caso, ele cumpre dois anos
sem o direito de dirigir e faz todo
o processo para emissão da
primeira habilitação, além de

curso e exame teórico de
reciclagem, porém mantém a
mesma categoria que ele
possuía”, explicou o diretor de
Habilitação do Detran-MT,
Alessandro de Andrade.
Etapas para regularização Para regularizar a Carteira
Nacional de Habilitação nos
casos de suspensão ou cassação, o
motorista deverá entregar,
obrigatoriamente, a CNH em
qualquer unidade de atendimento
do Detran-MT, cumprir o prazo
de suspensão do direito de dirigir,
realizar um Curso Teórico de
Reciclagem no Centro de
Formação de Condutores (CFC)
credenciado de sua escolha ou em
instituição de Ensino à Distância
credenciada, que emitirá o
Certificado conforme conclusão
de matérias obrigatórias.
Após cumprir essas etapas, o
condutor deverá ir até uma
unidade do Detran-MT para a
emissão da taxa de Exame
Teórico de Reciclagem para
Infratores. Assim que finalizar o
Curso Teórico de Reciclagem
para Infratores, será agendado o
exame teórico. Com a aprovação
no curso, o motorista poderá
solicitar a retirada de sua CNH

ou, caso esta já esteja vencida,
emitir um novo documento.
Reciclagem - Um dos meios para
o condutor reestabelecer o direito
de dirigir é através do curso de
reciclagem por ensino à distância.
O link para acesso está disponível
no site do Detran-MT
(www.detran.mt.gov.br), em
Reciclagem EAD.
Ao clicar no link, os
condutores terão a opção de
escolha de empresas nacionais
que foram credenciadas junto ao
Departamento Nacional de
Trânsito (Denatran) para a
realização do curso de reciclagem
à distância do Detran-MT.
“Todos os condutores que
tiveram as carteiras suspensas ou
cassadas são obrigados a passar
pelo curso de reciclagem, bem
como os que foram obrigados por
determinações judiciais”,
destacou Alessandro. A oferta
do curso atende à Resolução
730/2018 do Conselho Nacional
de Trânsito (Contran), que
estabelece os critérios e
requisitos técnicos para a
homologação dos cursos e
plataformas tecnológicas, na
modalidade de ensino a distância.
O curso também está de

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

acordo com as exigências
da Resolução nº 168/2004 do
Contran, e contém as mesmas
disciplinas do curso presencial:
Direção Defensiva, Primeiros
Socorros, Legislação de Trânsito
e Relacionamento Interpessoal. O
curso de reciclagem tem como
objetivo reeducar o motorista que
tenha sofrido a penalidade de
suspensão do direito de dirigir.
Conforme o artigo 268 do
Código de Trânsito Brasileiro, o
condutor infrator será submetido

a curso de reciclagem na forma
estabelecida pelo Contran
quando: sendo contumaz, for
necessário à sua reeducação;
quando suspenso do direito de
dirigir; quando se envolver em
acidente grave para o qual haja
contribuído (independentemente
de processo judicial); quando
condenado judicialmente por
delito de trânsito e, a qualquer
tempo, se for constatado que o
condutor está colocando em
risco a segurança do trânsito.
Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

Carteira Nacional de Habilitação
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5ª RODADA

O Dom Bosco vem de duas derrotas consecutivas e ocupa o 7º lugar no campeonato estadual

Dom Bosco regulariza Marcelo Mattos
que pode estrear contra o Nova Mutum
Marco Stamm/SN

Foto: Assessoria

O

Diretoria anuncia meia Marcelo Matoso

MATO-GROSSENSE

Luverdense deve buscar reação
após eliminação da Copa do Brasil
Altair Anderli/SN

C

om a eliminação precoce
da Copa do Brasil, o
Luverdense Esporte
Clube buscará reação no
Campeonato Mato-grossense, no
qual está na zona de
rebaixamento. Além do Estadual,
o time de Lucas do Rio Verde terá

ainda o Campeonato Brasileiro da
Série D e a Copa Verde para
disputar na temporada.
Sem o dinheiro da Copa
do Brasil, deverá reduzir ainda
mais o poder de investimento no
elenco de jogadores sem o
recurso.
Foto: Assessoria

Luverdense joga contra Poconé neste domingo

Cáceres-MT, 07 e 08 de fevereiro de 2020

Dom Bosco deve estrear
o seu principal reforço no
jogo de sábado (8) diante
do Nova Mutum, na Arena
Pantanal às 17h pela 5ª rodada do
Campeonato Mato-grossense. O
meia Marcelo Matos, que foi
anunciado e já treina desde a
semana passada, foi regularizado
na Confederação Brasileira de
Futebol (CBF) e já está à
disposição do treinador Odil
Soares.
Marcelo Mattos tem 35
anos e não joga oficialmente
desde julho do ano passado,
quando defendeu o Santa Cruz
pelo Campeonato Brasileiro de
Aspirantes.
Ele vem se recuperando
de uma grave lesão no joelho e de
quatro cirurgias que o impedem

de jogar com regularidade
há dois anos. Por isso, não há
certeza de que ele estreará sábado
nem quanto tempo pode ficar em
campo.
Além do trabalho dentro
de campo, Marcello Mattos é um
reforço que inspira o elenco
azulino. Ele ainda é lembrado
pela torcida do Corinthians, onde
foi ídolo, e se destacou no
Botafogo e Vasco, onde teve a
grave lesão.
O Dom Bosco vem de
duas derrotas consecutivas e
ocupa o 7º lugar no campeonato
estadual. Empatou na estreia com
o Luverdense, venceu o Sinop na
segunda rodada e depois perdeu
para o União e Poconé. Uma
vitória tira o time da área de risco
de rebaixamento.

No jogo, a equipe precisava
apenas empatar com o Bahia de
Feira, em Feira de Santana (BA) para
avançar de fase da competição
nacional, mas acabou sendo
derrotado por 3 a 1. A equipe de
Mato Grosso tinha a expectativa
de que pudesse passar de fase e
garantir recurso financeiro capaz
de aliviar as contas.
No entanto, como não
conquistou a vaga perdeu R$ 600
mil para o time baiano, que agora
enfrentará o Paraná ou Palmas
(TO), na segunda fase.
Agora, para voltar a
disputar a Copa do Brasil, o clube
terá que chegar nas finais do
Estadual, ou vencer a Copa
Verde. Outra possibilidade é a de
conquistar a Copa Mato Grosso,
no final do ano.
O próximo compromisso
do Luverdense será neste
domingo contra o Poconé pelo
Mato-grossense.
O jogo será às 15h30, no
estádio Neco Falcão, em Poconé.
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********************
Comemorou mais um ano de vida ontem,
a primeira dama Maria Menezes, que ao
lado do marido Francis Maris, recebeu
os amigos para os parabéns. Que a vida
continue sorrindo e presenteando você
com as melhores graças, com muito
amor, saúde, amizade e felicidades mil.
Tim Tim

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
maior envolvimento com a
vida doméstica e familiar, indicando
possível enfrentamento de problemas no
setor. Tome cuidado com o excesso de
fantasias e romantismo.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia de
preocupação com seus
projetos profissionais e planos de negócio. A
carreira pode ser questionada. No entanto, o
que você precisa é revisar os passos que deve
dar para incrementá-la.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
aumento da sensibilidade,
mas também da pressão social. Procure
manter-se longe de pessoas e situações
tóxicas e preserve sua mente e pensamentos.
A meditação pode ser uma ótima saída.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia em que você
pode sentir-se confuso,
especialmente com relação a seus projetos
futuros. O momento é ótimo para descansar
sua mente. A meditação pode ser grande
aliada.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia de maior
percepção de suas
necessidades financeiras. Por isso, é
necessária uma revisão e reorganização de
ganhos e gastos. O período pede economia e
racionalidade nos investimentos.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
interiorização e aprofundamento
emocional. Você estará mais consciente da
necessidade de deixar algumas situações
tóxicas para trás. Dia de limpeza
emocional profunda.

A Lua em seu signo recebe
um tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia em que
você pode sentir-se
emocionalmente pressionado e, por esse
motivo, torna-se mais vulnerável e sensível.
Procure cuidar de si mesmo, com atividades
integrativas.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia de aumento
da sensibilidade e dificuldade
em se relacionar. Se puder, distancie-se de
tudo e de todos e procure entender sua
insatisfação. Não é um bom momento para
começar nenhum tipo de relacionamento.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
interiorização e
necessidade de distanciar-se do barulho
social. O aprofundamento emocional é
necessário para retomar o equilíbrio. Dia
ótimo para reorganizar-se interiormente.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
enfrentamento de
dificuldades emocionais, que se refletem
no trabalho. Se puder, tire o dia para
descansar, cuidar da saúde do corpo e da
mente. Ao menos tente trabalhar em casa.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em Peixes,
indicando um dia em que
você pode sentir-se menos
apto a enfrentar alguns problemas,
especialmente se estiver envolvido com
uma equipe de trabalho. Comece pela
revisão do projeto.

A Lua em Câncer recebe um
tenso aspecto de Júpiter,
Saturno e Plutão e ótimo
aspecto de Netuno em
Peixes, indicando um dia de
distanciamento da vida
social e necessidade de estar perto de
quem ama. Um problema com um filho ou
romance, pode trazer preocupação. Não se
deixe levar pelo pessimismo.

Desejo um dia muito feliz a querida Ingrid Catelan pela
passagem de mais um aniversário. Que você possa celebrar a
vida hoje e sempre, e que os anos vindouros sejam plenos de
alegrias e realizações.

Rosas multicoloridas a esteticista das
socialites cacerenses, Denise Ruiz Doro,
que trocou de idade ontem e recebeu os
cumprimentos dos amigos e familiares.
Muita luz, paz, saúde e prosperidades
nesse novo ano. Felicidades mil!!!

Também abrilhantando nossa coluna de aniversariantes a
linda Janaína Sedlacek Souza. Que Deus derrame infinitas
bençãos para o novo ano. Salute!!!

