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QUEDA DE BRAÇO

Câmara aprova Protocolo de Intenções de filiação
de Cáceres ao novo Consórcio de Saúde de Cuiabá
Foto: Assessoria

Foi aprovado pela Câmara Municipal de Cáceres, Projeto de Lei de
autoria do Executivo Municipal: “Que ratifica Protocolo de Intenções com
a finalidade de integrar o Município de Cáceres ao Consórcio Público
Intermunicipal de Saúde do Vale do Rio Cuiabá.” O Projeto foi aprovado
por 8 votos favoráveis, 5 contrários e uma abstenção. Os parlamentares que
votaram a favor, defenderam o Projeto pela variedade de especialidades
médicas às quais os cacerenses passariam a ter acesso, incluindo exames
que não são ofertados aqui, além da taxa administrativa ser menor.
Página 03

AÇÃO CIVIL

Banco do Brasil em Cáceres é acionado pelo
MP por demora no atendimento aos clientes
Foto: JCC

Mesa Diretora conduziu os trabalhos

AÇÃO RÁPIDA

Agência do Banco do Brasil em Cáceres

Força Tática de Cáceres em perseguição
recupera caminhonete roubada em VG

A 1ª Promotoria de Justiça Cível da comarca de Cáceres propôs
ação civil pública com pedido de liminar para que seja determinado ao
Banco do Brasil o integral cumprimento da Lei Municipal n.° 1.812,
editada pela Câmara Municipal de Cáceres em novembro de 2002, que
determina o tempo máximo em que os clientes das agências bancárias da
cidade deveriam aguardar nas filas para serem atendidos. Página 03

Foto: PMMT

Policiais militares do 6º BPM de
Cáceres recuperaram nesta segunda-feira
(02), uma caminhonete Toyota Hillux
branca, no bairro Cavalhada III.
Conforme o boletim de ocorrência, uma
equipe do Gefron solicitou apoio durante
uma abordagem.

PELA EDUCAÇÃO

Adunemat convoca
categoria para
assembleia geral hoje
Página 03

Toyota Hillux roubada
em Várzea Grande

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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Justiça decreta
indisponibilidade de bens
de prefeito de Comodoro

RESULTADOS 2019

Sicredi reuniu mais de 500 Associados na
Assembleia de Núcleo em Araputanga
Foto: Assessoria

Mais de 500 associados da cidade de
Araputanga marcaram presença na Assembleia de
Núcleo da Cooperativa Sicredi Noroeste MT e Acre,
para apresentação dos resultados financeiros
referentes ao ano de 2019 e para discussão do
planejamento de ações para 2020.
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Pesquisadora do IFMT Cáceres identifica
bactéria com potencial de controle
biológico no cultivo de pimentões
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Assembleia é prestigiada
por 500 associados
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Artigo

A importância da comunicação na sua vida

Quem é você para alguém que você
não te conhece? Qual é a percepção que essa
pessoa ou essas pessoas vão ter de você?
Será que, essa percepção é a percepção de
quem realmente você é? E o mais
importante, será que essa percepção, que os
outros terão de você, é a percepção que você
gostaria que eles tivessem de você?
Esse é o grande problema. Será que
conseguimos controlar a percepção dos
outros? E se não conseguimos controlar.
Será que conseguimos
influenciar na
percepção que os outros têm da gente?
Como é que nós podemos
influenciar na percepção das pessoas, para
assim, chegamos o mais perto possível da
percepção que nós precisamos que elas
tenham de nós? Para a partir disso,
conseguirmos desenvolver um projeto,
vender uma ideia, produto e até mesmo você
como pessoa e como profissional.
Existe uma enorme diferença entre
uma pessoa ser boa e ela ser percebida como
boa. As vezes a pessoa é realmente boa, ela
possui habilidades técnicas, conhecimentos
sobre o produto, assunto, negócio e mercado
mas, se ela não for percebida pelos outros
como boa, de nada adianta.
É essa diferença, entre a realidade
do que a pessoa é mesmo, e a forma como ela
é percebida, que fará a diferença entre o
sucesso e o fracasso dela, do seu projeto,
negócio ou ideia. Sabe o que fecha essa
lacuna? A comunicação. É a comunicação
que vai conectar ou não você das outras
pessoas, e com isso aproximar a percepção
que as outras pessoas têm de você, para a
percepção que você quer que elas tenham de
você.
Isso vale para tudo, uma ideia, um projeto,
um sonho e independente de onde você
esteja, não importa, você vai ter que vendelo para outras pessoas.
Porquê? Por que ninguém faz nada
sozinho. Você só consegue construir alguma
coisa atraindo pessoas. Você terá atrair as
pessoas para trabalhar com você. Depois
você vai atrair pessoas para fazer negócio
com você. Talvez você terá que atrair
pessoas para investirem no seu negócio.

EDITORIA

CALENDÁRIO
Hoje é 04 de março de 2020, uma quartafeira; Dia Mundial da Oração; Santo do
Dia, São Casimiro; Anjo do dia: IEALEL,
da hierarquia angelical dos ARCANJOS.
São os responsáveis pela transmissão de
mensagens importantes até Deus. Ajudam
os bons relacionamentos, a sabedoria e os
estudos; Fase da Lua: Quarto Crescente;
Clima: Possibilidade de chuvas (0%) com
0mm; Temperatura, com mínima variando
entre 20 e 23 ºC, e a máxima, entre 32 e 35
ºC.
CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES I
Além da Janela Eleitoral cujo prazo inicia
nesta quinta-feira, 5, e termina no dia 3 de
abril, outras datas previstas no calendário
eleitoral devem ser seguidas pelos
candidatos e partidos que vão disputar o
pleito. No dia 4 de abril, todos os partidos
que pretendem disputar as eleições devem
estar com registro aprovado pelo TSE.
Nesse mesmo mês será lançada campanha
para incentivar a participação das mulheres
nas eleições e esclarecimentos ao eleitor
sobre o funcionamento do sistema
eleitoral.
CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES II
No dia 16 de junho, será divulgado o valor
corrigido do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, criado pelo
Congresso. Conforme o orçamento da
União, R$ 2 bilhões estão previstos para o
fundo. Em julho, os partidos estão
autorizados a promover as convenções
internas para escolha de seus candidatos,
que deverão ter os registros das
candidaturas apresentados à Justiça
Eleitoral até 15 de agosto.No dia seguinte,
a propaganda eleitoral está autorizada nas
ruas e na internet até 3 de outubro, dia
anterior ao primeiro turno.
CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES III
Em setembro, a partir do dia 19, nenhum
candidato poderá ser preso, salvo em
flagrante. No caso dos eleitores, a
legislação eleitoral também proíbe a prisão
nos dias próximos ao pleito. No dia 29,
eleitores só podem ser presos em flagrante.
A diplomação dos prefeitos e vices, além
dos vereadores eleitos, deve ocorrer até 19
de dezembro.
CONVENÇÃO PDT
O PDT abre nesta terça-feira, 10, a
temporada de convenções partidárias para
a definição do candidato a Senador e
suplentes para a eleição suplementar que
acontece no dia 26 de abril. Os filiados de
todo Estado se reunirão no Hotel Fazenda
Mato Grosso a partir das 18 horas para
chancelar a candidatura de Otaviano
Pivetta ao Senado e escolher os respectivos
suplentes da vaga. A convocação é assinada
pelo presidente do diretório estadual, Allan
Kardec, que defende que a candidatura
própria fortaleça o PDT de Mato Gorsso e
que a eleição suplementar trará mais fôlego
para que os candidatos tenham êxito no
pleito municipal, em outubro.

Pode ser até mesmo dentro da sua
empresa, é uma ideia nova, um processo
novo, um projeto novo. Como conseguir
dinheiro e comprometimento da equipe para
colocar em prática? E ficou por último, mas
é de suma importância. Você terá que atrair
clientes, alguém tem que comprar a sua
ideia, projeto, produto. Tudo isso envolve
convencimento, persuasão, influência e
principalmente comunicação.
Outro motivo que faz a
comunicação ser importante é a forma de
como as pessoas decidem. Muita gente acha
que se a gente explica alguma coisa para
alguém, justifica, dá razão e mostra os
motivos a pessoa vai comprar, né? Não.
Sabe porquê? Por que, o processo de
tomada de decisão é químico e biológico e
passa por diversos fatores e diversas áreas
emocionais do cérebro. Foi assim que nós
nos desenvolvemos como espécie. Nós
tínhamos que usar a emoção para tomar
decisão para a nossa sobrevivência.
Nesse novo ambiente corporativo
muitas vezes ficamos muito preso a razão.
Entenda, se você não tocar a emoção da

pessoa do outro lado, jamais o
processo de decisão dela terá a chance de ser
o que você quer.
Steve Jobs não virou o Steve Jobs,
por que ele teve uma grande ideia e criou um
computador, uma nova forma de você
interagir com um telefone. Ele virou o Steve
Jobs, por que, a partir dessas ideias, que não
sei nem se foram dele, ele conseguiu
envolver pessoas que foram aperfeiçoando
essa ideia e montando e desenvolvendo a
ideia e o negócio.
É essa capacidade de
convencimento, persuasão e influência que
precisamos buscar. E adivinha, o que está
por trás disso? A comunicação. É ela que cria
a conexão emocional que faz com que a
outra pessoa tenha a percepção que você
precisa para otimizar e maximizar as suas
chances de sucesso.
Boa comunicação e boas vendas!
___***Luiz Vicente Dorileo da Silva –
“SHIPU”, palestrante, consultor formado
em administração com MBA Executivo
Internacional e especialista em Marketing.
shipumt@hotmail.com

O suicídio e o pedido de perdão
Recentemente em Várzea
Grande mais um jovem, de apenas 17
anos, cometeu suicídio. Sua última
mensagem foi um pedido de perdão.
Culpa. É um sentimento constante em
quem sofre de depressão, a doença altera
toda a percepção do indivíduo, como
uma lente de negatividade. As memórias
ficam distorcidas, as mágoas crescem e
toda lembrança parece cinza. A auto
imagem, percepção de si mesmo,
também piora, a pessoa se sente incapaz
e inútil.
“Eu só dou trabalho”, é um
pensamento que ressoa na mente
depressiva. Acreditar que está daquele
jeito por falta de força de vontade, de
orações ou de coragem reforça a idéia
que o culpado por tudo é a própria
pessoa.
A culpa pode aumentar quando,

apesar de várias tentativas, o
ânimo não volta e a tristeza não vai
embora. Como uma intrusa ela toma
conta de tudo, às vezes sem qualquer
motivo. Ela fica lá, com vários dedos
apontados para a ferida de quem está
sofrendo.
Você não é uma boa esposa, uma
boa mãe, é um péssimo pai, um amigo
ruim, um filho ingrato. E com isso a
Culpa toma conta de todas as relações
interpessoais e familiares, o suicídio
seria uma tentativa de aliviar o peso que
os entes queridos carregam.
Para prevenir esses atos é
essencial diminuir o tempo entre o início
dos sintomas e um tratamento efetivo,
traçado por um médico psiquiatra. A
Culpa é um sintoma causado pela
própria Depressão, a intervenção deve
aliviar também esse sentimento.

EXPEDIENTE

devem se sentir culpados, não dependia
só de você.
Perdão.
Não existe perdão, de mãe ou de
filho, que alivie essa sensação sem que a
doença tenha sido tratada. O caminho
para a paz passa por um profissional
qualificado. Se você convive com
alguém deprimido, entenda que esse
sentimento pode estar transbordando
diariamente. Não seja você a apontar
mais um dedo. Quando possível ofereça
perdão, mas sempre ofereça tratamento.
Ofereça perdão, quando possível, mas
sempre ofereça tratamento.
Ao contrário do que se pensa,
depressão tem tratamento!
___***Manoel Vicente de Barros é
médico psiquiatra em Cuiabá e atua no
tratamento de depressão e ansiedade,
CRM 8273, RQE 4866.
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QUEDA DE BRAÇO

Os parlamentares favoráveis defenderam o Projeto por conta da variedade de especialidades médicas

Câmara aprova Protocolo de Intenções de filiação
de Cáceres ao novo Consórcio de Saúde de Cuiabá
Assessoria

Foto: Assessoria

F

oi aprovado pela Câmara
Municipal de Cáceres, Projeto
de Lei de autoria do Executivo
Municipal: “Que ratifica Protocolo de
Intenções com a finalidade de integrar o
Município de Cáceres ao Consórcio
Público Intermunicipal de Saúde do Vale
do Rio Cuiabá.” O Projeto foi aprovado
por 8 votos favoráveis, 5 contrários
(Cézare Pastorello, Claudio Henrique
Donatoni, Rosinei Neves, Valdeníria
Dutra e José Eduardo Torres) e 1
abstenção (Alvasir de Alencar, em
tratamento de saúde).
Os parlamentares favoráveis à
filiação ao novo consórcio, que ainda
não foi criado, defenderam o Projeto por
conta da variedade de especialidades
médicas às quais os cacerenses
passariam a ter acesso, incluindo
exames que não são ofertados aqui, além
da taxa administrativa de 17% ser
consideravelmente mais baixa que a
cobrada pelo Consórcio Intermunicipal
da Região Oeste (CISOMT), do qual
Cáceres se desfiliou no ano passado, que
era de 40%, segundo o vereador Wagner
Barone. O vereador Valter Zacarkim,
favorável à adesão ao novo Consórcio,
relatou que a cidade deixou o CISOMT
devido a denúncias de irregularidades e
falta de transparência nas contas do
mesmo. Este argumento foi reforçado
pelo vereador Barone, que disse ter feito
diversos requerimentos referentes a
dívidas financeiras do CISOMT ao
município no valor de R$300 mil, por

Vereador Jerônimo Gonçalves, relator da Comissão de Saúde

conta de exames e
atendimentos não realizados pelo
Consórcio. Ele diz não ter recebido
quaisquer respostas.
"Todas as clínicas e médicos de
Cáceres podem aderir ao Consórcio de
Cuiabá, e os atendimentos que a
população tem hoje continuarão sendo
ofertados normalmente. Além disso, a
Prefeitura já leva e traz pacientes à
capital gratuitamente com ônibus e vans
todos os dias, para realizarem
especialidades que não temos aqui",
disse o Presidente Rubens Macedo ao se
posicionar favorável ao Protocolo de
Intenções, que votaria apenas em caso

Gonçalves, relator da
Comissão de Saúde, ressaltou que a
população das cidades da região
continuará a ser bem-vinda para
atendimentos na rede municipal de
Cáceres e que há um seletivo para a
contratação de especialistas de vários
segmentos da saúde em andamento.
O vereador Creude Castrillon
apontou que uma não adesão ao novo
Consórcio não garantiria o retorno da
cidade ao CISOMT, deixando a
população desamparada; já o vereador
Denis Maciel, que é funcionário público
da Saúde Municipal, detalhou a
burocracia, a falta de acessibilidade e os

Banco do Brasil em Cáceres é acionado pelo
MP por demora no atendimento aos clientes
Assessoria

A

Pastorello relatou que apenas
quatro dos 11 municípios com intenção
de aderir ao mesmo assinaram o
Protocolo de Intenções até o momento.
De forma geral, os opositores
ao Projeto consideram um retorno ao
CISOMT a melhor opção para o
município, com o vereador Claudio
Henrique enfatizando que Cáceres
voltaria a ter acesso às especialidades
ofertadas pelo CISOMT no dia seguinte
à adesão e apontando a possibilidade de
o Presidente do novo Consórcio ser o
Prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro,
que está sofrendo um processo de
impeachment.
Após a votação que aprovou o
Protocolo de Intenções, o vereador José
Eduardo fez um requerimento verbal
endereçado ao Executivo Municipal
solicitando qual o prejuízo financeiro
que Cáceres teve com o CISOMT e
quais medidas foram tomadas quanto a
isso. O requerimento foi aprovado e
encaminhado ao Prefeito, que deve dar
retorno em breve.
Com a assinatura de Cáceres, o
Consórcio agora precisa de mais cinco
municípios interessados em integrá-lo
para ser oficialmente criado.

PELA EDUCAÇÃO

Adunemat convoca categoria
para assembleia geral hoje
Da Redação

AÇÃO CIVIL

1ª Promotoria de Justiça Cível
da comarca de Cáceres propôs
ação civil pública com pedido de
liminar para que seja determinado ao
Banco do Brasil na cidade o integral
cumprimento da Lei Municipal n.°
1.812/2002, com as alterações da Lei
Municipal n.º 1.941/2005, que
estabelecem tempo máximo para
atendimento de clientes nas agências
bancárias. Conforme o promotor de
Justiça Rinaldo Segundo, “são leis
antigas, e o não cumprimento das
referidas normas tem sido de forma
deliberada há muitos anos”. Diante
disso, ele requer o estabelecimento de
multa no valor de R$ 100 mil para cada
caso de reclamação de descumprimento
da lei.
A Lei Municipal n.º 1.812,
editada pela Câmara Municipal de
Cáceres em novembro de 2002,
determina o tempo máximo em que os
clientes das agências bancárias da

custos elevados de operações
urgentes como cateterismo e aneurisma,
que seriam ofertados em Cuiabá.
Já os cinco vereadores que
votaram contra o Projeto argumentaram
que Cáceres será prejudicada ao se filiar
a um Consórcio com outras grandes
cidades de elevada população, todas
"competindo" pelos serviços. Também
opinaram que a Princesa do Paraguai é o
polo econômico de sua região e se
beneficiava disso quando integrava o
CISOMT. Eles não se convenceram de
que havia irregularidades na prestação
de contas do mesmo, nem falta de
especialistas. "Temos um grande curso
de Medicina na UNEMAT e várias
empresas prestadoras de serviços
médicos em Cáceres, que vão ser
enfraquecidos se a população for
obrigada a buscar atendimento fora.
Além disso, as pessoas humildes vão ter
de se deslocar à capital e passar o dia
todo esperando a consulta, sem dinheiro
ou refeições", opinou a vereadora
Valdeníria. Os vereadores Rosinei e José
Eduardo contestaram a mudança de
posição de muitos profissionais médicos
que originalmente se opuseram à adesão
ao novo Consórcio, e o vereador

cidade deveriam aguardar nas
filas para serem atendidos.
Nos dias 8, 10 e 20 de janeiro
deste ano, a 1ª Promotoria de Justiça
Cível realizou diligências na agência,
em companhia do Procon, a fim de
inspecionar a demora no atendimento
aos clientes do banco. Na oportunidade,
constatou a morosidade. Assim, foi
instaurada Notícia de Fato para
acompanhar e fiscalizar o cumprimento
integral da Lei Municipal. Foi expedido
ofício à gerência do banco para que
informasse a existência de estratégias
para acabar com a espera dos clientes,
bem como quais medidas seriam
tomadas para sanar o problema.
Em resposta, o Banco do Brasil
informou que “eventualmente os
atendimentos fora do prazo legal
perfazem um percentual maior que
50%” e que orientam os clientes “para
que utilizem canais alternativos de
atendimento”. Contudo, na visão do
Foto: Arquivo

promotor de Justiça, as leis são
antigas e vêm sendo “dolosa e
sistematicamente descumpridas pelo
banco requerido”. Rinaldo Segundo
esclarece ainda que Cáceres possui oito
agências de diferentes bancos, dos quais
apenas o Bradesco é polo passivo em
ação civil pública contendo o mesmo
objeto da ação contra o Banco do Brasil.
“A ação contra o Bradesco obteve
decisão favorável quanto ao pedido de
tutela antecipada, bem como em
sentença foi julgada totalmente
procedente”, considerou.
“Faz-se extremamente
necessária a tutela judicial que ora se
pleiteia a toda a coletividade de cidadãos
cacerenses que difusamente se utilizam
dos préstimos da agência requerida,
dado que seu comportamento omissivo e
ilegal, além de ser absolutamente
desrespeitoso e degradante, constitui-se
em evidente infração aos direitos de tais
pessoas como consumidoras do serviço
bancário, como ora passa a demonstrar”,
afirmou o promotor de Justiça na ação.

D

ocentes da Unemat participam
hoje da Assembleia Geral
Extraordinária, convocada pela
presidente da Associação dos Docentes
da Universidade do Estado de Mato
Grosso – Adunemat, Silvia Regina
Nunes.
Na pauta além da Greve
Nacional em Defesa da Educação e do
Serviço Público (18/03) que foi
aprovada pela comunidade acadêmica e

docentes na assembleia
realizada no dia 18 de fevereiro, serão
debatidos Informe e Análise de
C o n j u n t u r a e Av a l i a ç ã o d a s
mobilizações e estratégias de
mobilização permanente.
A Assembleia está marcada
para iniciar às 19h30, em 1ª chamada, e,
30 (trinta) minutos após, em 2ª
convocação obedecendo o que rege o
Art. 18, Regimento Interno da
Foto: Arquivo

Classe educadora se reúnem hoje em Cáceres

Promotor Rinaldo Segundo aponta que as leis são antigas e não são cumpridas
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RESULTADOS 2019

A reunião abordou as ações e os resultados alcançados em 2019, mas também falou sobre as perspectivas para este ano

Sicredi reuniu mais de 500 Associados na
Assembleia de Núcleo em Araputanga
M
Redação c/ Assessoria

ais de 500 associados
da cidade de
Araputanga marcaram
presença na Assembleia de
Núcleo da Cooperativa Sicredi
Noroeste MT e Acre, para
apresentação dos resultados
financeiros referentes ao ano de
2019 e para discussão do
planejamento de ações para 2020.
O evento aconteceu na semana
passada, no salão da APAE
As Assembleias são o
momento em que os associados se
reúnem para debater e decidir o
destino da cooperativa. Elas
acontecem todos os anos, em
todas as regiões onde o Sicredi

Foto: Assessoria

Resultados e metas foram traçadas durante assembleia

está presente, e é a
oportunidade do cooperado

o seu papel de dono.
“Os números reafirmam a

PESQUISA

Pesquisadora do IFMT Cáceres identifica bactéria com
potencial de controle biológico no cultivo de pimentões
Assessoria

A

pesquisa de doutorado da
bióloga Rhavena Graziela
Liotti, professora do Instituto
Federal de Mato Grosso, IFMT, Campus
Cáceres – Prof. Olegário Baldo, resultou
na identificação de um microrganismo
do guaranazeiro que pode ser usado no
controle biológico de doenças em
pimentões como alternativa para
substituição de agrotóxicos na
produção. As descobertas da tese da
professora foram publicadas em três
artigos científicos destacados em
periódicos internacionais de referência
nas áreas de microbiologia e
biotecnologia.
De acordo com pesquisadora,
durante o estudo da comunidade de
bactérias do guaranazeiro foram
isolados microrganismos da planta
utilizando metodologias clássicas de
microbiologia e realizados testes em
laboratório para identificar potencial de
aplicação na agricultura, como
avaliação da capacidade dos
microrganismos na fixação de
nitrogênio, produção de hormônio de
crescimento e sequestro de ferro.
Durante ensaios no laboratório

com um grupo de bactérias
chamada
actiniobacterias,
muito
estudadas.
Para
produção
de
antibióticos, a pesquisa identificou a
eficiência
do
microrganismo
Streptomyces griseocarneus R132
presente no guaranazeiro para o controle
de fitopatógenos, nome dado aos
organismos que causam doença na
planta. Os resultados foram
confirmados também com a aplicação
direta do microrganismo em plantas de
pimentão doentes.
"Além de controlar
fitopatógenos, ele estimula o
desenvolvimento da planta. Então, é
uma alternativa sustentável para
minimizar a utilização de agrotóxicos no
controle de doenças no cultivo do
pimentão e promover o crescimento e a
saúde da planta como um todo", explica
Rhavena.
Com orientação do professor
da Universidade Federal de Mato
Grosso, Marcos Antônio Soares, a tese
foi desenvolvida no Programa de PósGraduação em Biotecnologia e
Biodiversidade da Rede Pró-CentroFoto: Assessoria

Pesquisadora Rhavena Graziela Liotti

nossa força na região e
contribuem para o
desenvolvimento social e
econômico dos locais onde
atuamos. Nossa carteira de
poupança, por exemplo, é
revertida em crédito para a
população, oportunizando a
geração de renda e
movimentando a economia. Esse
ciclo virtuoso fortalece o
cooperativismo de crédito, um
modelo de negócio em plena
expansão tanto aqui, na nossa
região, como no Brasil”, ressalta
Eduardo Ferreira, presidente da

públicas da região. O estudo
teve apoio dos órgãos públicos de
fomento ao ensino superior e à pesquisa,
Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes) e
Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Mato Grosso (Fapemat).
Publicações - Os resultados da tese
foram destacados na comunidade
científica mundial por meio da
publicação de três artigos científicos em
revistas internacionais de referência nas
áreas de microbiologia, controle
biológico e biotecnologia.
A descoberta do potencial do
microrganismo para controle de
fitopatógenos e indução de crescimento
do pimentão foi detalhada no volume
138 do periódico Biological Control
com o título em língua inglesa
"Streptomyces griseocarneus R132
controls phytopathogens and promotes
growth of pepper (Capsicum annuum).
A Revista é classificada pela Capes
como qualis A2, categorizada entre os
primeiros extratos que afere a qualidade
de periódicos científicos.
Em outra publicação
internacional, na revista qualis A2,
Microbiological Research, volume 207,
o título "Diversity of cultivable
bacterial endophytes in Paullinia cupana
and their potential for plant growth
promotion and phytopathogen control"
socializou a abordagem sobre o
isolamento do microrganismo e o seu
potencial biotecnológico.
O terceiro artigo foi publicado
com enfoque em Metagenoma com a
análise resultante do estudo das
bactérias não cultiváveis da comunidade
do guaranazeiro.
O título "Characterization and
comprehensive analysis of the
ecological interaction networks of
bacterial communities in Paullinia
cupana var. sorbilis by 16S rRNA gene
metabarcoding" foi destaque da edição
182 do Jornal Mundial de Microbiologia
e Biotecnologia, World Journal of
Microbiology and Biotechnology.
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Cooperativa.
Como no cooperativismo
todas as decisões são tomadas em
conjunto, durante as assembleias
os associados votaram a
destinação dos resultados, a
reforma estatutária e também o
projeto ampliação da área de
atuação da Cooperativa para o
estado do Amazonas.
Neste ano, o Sicredi lançou site
www.sicredi.com.br/assembleias
, onde os associados puderam
acessar a agenda de assembleias
do ano e entender mais sobre esse
momento.

AÇÃO RÁPIDA

Força Tática de Cáceres em perseguição
recupera caminhonete roubada em VG
Assessoria

P

oliciais militares do 6º BPM
de Cáceres recuperaram
nesta segunda-feira (02),
uma caminhonete Toyota Hillux
branca, no bairro Cavalhada III.
Conforme o boletim de
ocorrência, uma equipe do Gefron
solicitou apoio durante uma
abordagem. O homem não atendeu a
solicitação de ordem de parada e saiu
em alta velocidade, realizando
manobras perigosas em várias ruas
do bairro.
Foi montado um cerco em
que o motorista perdeu o controle da

direção vindo chocar em um
monte de terra. Devido a área ser de
mata fechada, o homem conseguiu
fugir, abandonando o carro.
Via consulta no número do
chassi da caminhonete, foi
encontrado a queixa de roubo
ocorrido na cidade de Várzea
Grande.
A narrativa do B.O.
descreve que os policiais do Gefron
conhecem o suspeito por já ter sido
detido em outras ocasiões tentando
atravessar com veículos roubados
para à Bolívia.
Foto: PMMT

Camionete recuperada pela Força Tática
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IMPROBIDADE ADMISTRATIVA

Conforme denúncia, algumas empresas, de forma fraudulenta, ganharam a maioria
das licitações relacionadas à aquisição de peças automotivas e de máquinas pesadas

Justiça decreta indisponibilidade
de bens de prefeito de Comodoro
Assessoria MPMT

Foto: Reprodução

A

pedido do Ministério
Público do Estado de
Mato Grosso (MPMT), a
Justiça decretou a
indisponibilidade dos bens do
prefeito de Comodoro, Jeferson
Ferreira Gomes, e de mais quatro
requeridos em uma ação civil
pública por ato de improbidade
administrativa, até o limite de R$
225.435,64.
A decisão, em caráter
liminar, é referente à nona ação de
improbidade administrativa
proposta contra o gestor, que está
no primeiro mandato à frente do
Executivo municipal.
A ACP é resultado de um
inquérito civil instaurado para
apurar “irregularidades ocorridas
no âmbito do Poder Executivo de
Comodoro (Prefeito e
Departamento de Obras),
consistente na corrupção em
processos licitatórios (pregões
presenciais) destinados à
aquisição de peças automotivas
(veículos leves, pesados e
motocicletas) e peças para
máquinas pesadas, de 2017 e
2018”.
Conforme denúncia
encaminhada ao MPMT, algumas
empresas, de forma fraudulenta,
ganharam a maioria das licitações
relacionadas à aquisição de peças
automotivas e de máquinas
pesadas no município.
Entre essas empresas está

ao Portal Transparência
ganhado o fornecimento
do Município de Comodoro
de alguns itens em quatro
revelam que a requerida [pessoa
procedimentos licitatórios”,
jurídica] Adriano dos Reis Eireli
destacam os promotores.
teve um nascimento/crescimento
A l é m
d a
exponencial no mundo dos
indisponibilidade de bens dos
negócios, eis que no ano de 2017
cinco requeridos, o MPMT
a empresa recebeu dos cofres
requereu, em caráter liminar, o
públicos o total de R$
afastamento de Jeferson Ferreira
614.400,59, no ano de 2018 o
Gomes do cargo de prefeito, mas
valor de R$ 1.266.370,39, e até
o pedido foi negado pela Justiça,
julho/2019 a quantia de R$
o que será objeto de recurso.
527.385,16, com saldo a pagar
Reincidência - O prefeito
registrado no total de R$
Jeferson Ferreira Gomes
999.039,12”, consta na ação.
responde a diversas ações de
De acordo com os
improbidade administrativa
promotores de Justiça, a empresa
ajuizadas pelo MPMT, inclusive
requerida atingirá o faturamento
já foi condenado à perda do
Prefeito de Comodoro, Jeferson Ferreira Gomes
próximo de R$ 3 milhões em
cargo público em uma delas,
a Adriano dos Reis Eireli,
contratos administrativos menos de três anos de existência,
bem como afastado
requerida na ação juntamente firmados, não aplicando os apenas dos cofres do Município.
liminarmente da chefia do
com o seu responsável, Adriano descontos licitados, realizando a “Tudo isso por ter participado e
Executivo por duas vezes.
dos Reis.
venda de produtos com
PROGRAMA DE PROTEÇÃO
“O esquema levado a sobrepreço e entregando peças
efeito pelo prefeito Jeferson incompatíveis com o veículo
Ferreira Gomes, em conluio com referenciado na nota fiscal”,
os servidores públicos Éder José explicam os promotores de
Rigo Piovezan e Éder Mendes da Justiça Felipe Augusto Ribeiro de
Silveira, também requeridos, e Oliveira e Luiz Eduardo Martins Assessoria Procon-MT
primeira Reunião
pontos que serão
em benefício de determinadas Jacob Filho.
abordados
está a publicidade
Técnica
de
Procons
de
empresas de autopeças, inclusive
Durante as investigações,
infantil, uma vez que a Secretaria
2020 será nos dias 05 e 06
a ora demandada, consistia em o MPMT apurou que a empresa
f r a u d a r p r o c e d i m e n t o s Adriano dos Reis Eireli foi de março em Mirassol D'Oeste. A N a c i o n a l d o C o n s u m i d o r
(Senacon), vinculada ao
l i c i t a t ó r i o s ( o f e r e c e n d o constituída no dia 21 de proposta é que gestores e técnicos
ministério da Justiça e Segurança
descontos incompatíveis com os dezembro de 2016 (data de início dos programas de proteção ao
Pública, disponibilizou para
praticados no mercado e, assim, da atividade), véspera da posse do consumidor discutam estratégias
consulta pública projeto de uma
inviabilizando a concorrência) e, acionado Jeferson Ferreira de atuação e definam a agenda
nova regulamentação.
durante a respectiva execução Gomes no cargo de prefeito. anual de ações conjuntas. O
Para o coordenador do
evento acontece na sede da
contratual, em descumprir os
“Documentos levantados junto
Procon de Mirassol D'Oeste,
Câmara Municipal de Mirassol
Robson de Castilho Ribeiro, o
D'Oeste.
debate sobre novas leis e
C o n f o r m e
a
publicidade infantil oportuniza
programação, na quinta-feira
um momento de aprendizado e
(05), das 8h às 18h, os
parceria entre os órgãos. "Assim,
representantes dos órgãos de
é possível tirar dúvidas,
proteção se reúnem para debater
resultando na prestação de um
sobre serviços de energia elétrica,
serviço de qualidade para a
legislação relacionada a taxa de
população”, afirmou.
repetência na rede privada de
Promovidos pelo Proconensino, venda casada,
MT, os encontros são parte de
monitoramento de preços,
cooperações firmadas entre
configuração de valores
Estado e municípios que possuem
abusivos, entre outros assuntos.
órgãos de defesa do consumidor.
Já na sexta-feira (06), das
O objetivo é estreitar o diálogo
08h às 14h, os debates serão em
entre instituições para uma
torno de segurança jurídica,
atuação estratégica e de
uniformização e novas leis de
qualidade.
defesa do consumidor. Entre os

Procons debatem ações para
2020 em Mirassol D'Oeste

A

Foto: Caroline Lanhi

Encontros visam diálogo e atuação de qualidade
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PAINEL DE VAGAS

Além do trabalho de intermediação de mão-de-obra, o Sine realiza serviço de habilitação do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho e previdência social

Sines de Mato Grosso ofertam 971
Vagas de emprego nesta semana
Assessoria

Foto: Jana Pessôa/Setasc-MT

Atendimento Ganha Tempo - VG

M

ato Grosso tem 971
oportunidades de
e m p r e g o
disponíveis nesta semana.
Somente em Várzea Grande
são 100 oportunidades na área
de auxiliar de linha de

produção, disponíveis em um
frigorífico bovino.
Os candidatos deverão
se apresentar primeiramente
no Sistema Nacional de
Emprego (Sine-MT). O
processo seletivo será feito na

empresa. O candidato
deverá estar com documentos
de RG, CPF, Título Eleitor,
RNE ou protocolo se for
estrangeiro, Carteira de
Trabalho e Currículo.
Além das vagas no

frigorífico, Cuiabá e
Várzea Grande tem mais 55
oportunidades para o público
em geral e 33 para pessoas com
deficiência.
Conforme o painel de
vagas, as demais vagas estão
distribuídas nos outros
municípios que possuem
unidades do Sine. Em Lucas do
Rio Verde são 218 vagas de
trabalho nas funções de
engenheiro civil, lavador de
carros, farmacêuticos,
operador de caixa, soldador,
supervisor comercial e técnico
agrícola.
No município de
Rondonópolis são 79 vagas nas
áreas de auxiliar
administrativo, carreteiro
(motorista de caminhãocarreta), funileiro industrial,
operador de máquina agrícola,
c a l d e i r e i r o m o n t a d o r,
borracheiro, técnico em
agricultura e auxiliar de
limpeza.

Em Sinop são 76
oportunidades de emprego.
Entre as áreas ofertadas estão:
zelador, torneiro pracista,
repositor – em supermercados,
operador de caixa, motorista
e n t r e g a d o r, e s t o q u i s t a ,
marceneiro, confeiteiro e
cozinheiro do serviço
doméstico, dentre outros.
Atendimento - Além do
trabalho de intermediação de
mão-de-obra, o Sine realiza
serviço de habilitação do
seguro-desemprego, emissão
da carteira de trabalho e
previdência social. É preciso
verificar na unidade a
disponibilidade das vagas, que
são ofertadas diariamente.
Os interessados em
fazer parte do banco de dados,
podem comparecer aos postos
de atendimento portando
documentos pessoais, carteira
de trabalho e comprovante de
residência, facilitando os
trâmites do atendimento.

PAUTA SAÚDE

Comissão de Saúde realiza reunião
extraordinária nesta quarta-feira (04)
Assessoria ALMT

A

Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência
Social da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso
realizará reunião extraordinária

nesta quarta-feira (4), às 14h, na
sala 202.
Na ocasião, serão
discutidos e votados os pareceres
de 36 projetos de lei. Os
Foto: Mario A.G. Okamura

Comissão composta pelos deputados Paulo Araújo, Lúdio Cabral, Dr. João, Dr. Gimenez e Dr. Eugênio

deputados que compõem
a comissão também discutirão a
inclusão dos serviços
ambulatoriais prestados pelas
fundações APAE's e Pestalozzi's
ao SUS, bem como a realização
de fórum para debater a Rede de
Apoio à Saúde no Estado de Mato
Grosso.
Na pauta consta ainda a
retomada das discussões sobre o
Sistema de Regulação do estado e
a definição do cronograma de
visitas técnicas que serão
realizadas pela comissão a
hospitais e Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) do estado.
A Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social
é presidida pelo deputado
estadual Paulo Araújo (PP) e
composta ainda pelos deputados
Lúdio Cabral (PT), na condição
de vice-presidente, Dr. João
(MDB), Dr. Gimenez (PV) e Dr.
Eugênio (PSB), como membros
titulares.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

BALCÃO240DENEGÓCIOS

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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PONTO POSITIVO

Agora, com a classificação garantida, o Galo deve treinar para reforçar o setor defensivo para não se complicar no mata-mata

Sinop tem o melhor ataque do
Campeonato Mato-grossense
Luan Cordeiro/SN

Foto: Guilherme Araújo/SN

O

ataque do Sinop Futebol
Clube tem sido eficiente
e já desbancou, inclusive,
o do líder do Estadual, Cuiabá.
Até agora, em sete rodadas, o
Galo do Norte já balançou as
redes 17 vezes.
Média de 2,42 gols por
confronto. Já o Dourado marcou
15 vezes, acumulando uma média
de 2,14 gols.
Um dos pontos positivos,
é o entrosamento do trio de ataque
montado pelo treinador Marcos

Birigui.
Os três atacantes juntos
são responsáveis por mais 88%
dos tentos do Galo no certame.
Robinson é o artilheiro do grupo
com 7 gols, totalizando média de
1 por jogo, em seguida, Juliano
Fogaça tem 5, e Allan Júnior 3,
resultando em 15 gols
Se no ataque há
eficiência, no setor defensivo o
time ainda precisa ajustar
algumas peças importantes.
Mesmo na 3ª colocação do

Estadual e com vaga à
próxima fase já garantida, o
Sinop tem a 4ª defesa do
campeonato. Os adversários já
marcaram 13 vezes, média
superior a 1,85 por embate.
O Sinop só não levou mais
gols que as três equipes que lutam
contra o fantasma do
rebaixamento. Os goleiros do
Luverdense e Mixto já buscaram
a bola no fundo das redes em 16
ocasiões, enquanto o do
Araguaia, time que lidera grande

TÉCNICO DO REBAIXAMENTO

Técnico garante que Luverdense conseguirá
classificação para próxima fase do Estadual
Só Notícias

O

Luverdense Esporte
Clube foi goleado, pelo
Sinop e ainda não
conseguiu afastar o “fantasma”
do rebaixamento para Série B do
Campeonato Mato-grossense. O
resultado só não foi pior porque o
Mixto, adversário direto na briga
contra o rebaixamento, também
foi derrotado.
Além disso, o Poconé,
que também pode cair, empatou
na rodada. Agora, o Alviverde vai
para o próximo embate, contra o
Operário Várzea-grandense,
precisando vencer de qualquer
maneira.

Em entrevista após o jogo
diante do Galo do Norte, o
treinador do LEC, Toninho Pesso,
garantiu que a equipe não cairá e
conseguirá a classificação à
próxima fase do certame.
“Mesmo com a derrota tiramos
lições boas e ruins. No nosso caso
mais negativas porque perdemos
o jogo, mas devemos continuar
no mesmo ritmo. Com certeza
vamos sair dessa situação,
classificar e buscar objetivos
maiores, mas a princípio jogo a
jogo. Dependemos apenas da
gente”, destacou.
Toninho ainda avaliou
Foto: Guilherme Araújo/SN

Toninho Pesso acredita na classificação para próxima fase
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que o embate foi decidido
em momentos de desatenção dos
atletas. “O momento do pênalti
foi crucial, pois o jogo estava em
1 a 1, aí saiu o gol. Nós tivemos
volume, tanto que fizemos dois
gols.
O Sinop conseguiu
aproveitar da situação de termos
um a menos também, são
situações decisivas”. “Além
disso, essa oscilação de
concentração atrapalha um
pouco. Acho que mostrou um
time que tem qualidade, que
jogou bola, mas a falta de atenção
gera esses gols que levamos, são
gols cruciais”, ressaltou.
Além do jogo importante
contra o CEOV, o último
confronto do Luverdense será
justamente contra o Mixto, no
estádio Passo das Emas.
“Estamos focados na próxima
rodada, mas terminamos a
primeira fase jogando em casa,
contra um adversário direto. Uma
vitória, dependendo da situação
do Mixto já não caímos mais. O
momento de recuperar é esse”,
analisou o técnico.
O próximo compromisso
do time será no domingo, às 10h,
contra o Operário, que está no
G4. O duelo acontecerá na Arena
Pantanal.

Galo do Norte balançou a rede 17 vezes

parte das estatísticas
negativas, tem a defesa mais
vazada, com 18 gols sofridos.
A maior goleada sofrida
pelo Sinop foi durante a 5ª
rodada, diante do Cuiabá, quando
o time perdeu, de 4 a 0. Já pela 2ª
rodada, o Galo sofreu a mesma
quantidade de gols, contra o
Poconé, quando foi derrotado por
4 a 3. Ambos os embates foram

fora de casa. No Gigante
do Norte, o time sofreu 4 gols.
A g o r a , c o m a
classificação garantida, o Galo
deve treinar para reforçar o setor
defensivo para não se complicar
no mata-mata. Conforme o
regulamento do Campeonato
Mato-grossense, a próxima fase
será disputada no sistema ida e
volta.

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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********************
Paz, amor, saúde, sucessos e muitos anos
de vida ao querido Beto Serrão que
ontem comemorou com amigos e
familiares mais uma data natalícia.
Receba neste dia nosso carinho e votos de
felicidades para o ano vindouro.

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

By Rosane Michels

**********

HORÓSCOPO

**********

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
em que a necessidade de
interiorização fica mais
intensa. Procure cuidar de sua
saúde integral, pois sua energia vital pode
estar mais baixa e abrir espaços para a
entrada de vírus e bactérias oportunistas.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias de
maior envolvimento no
trabalho. Apesar de algumas
confusões, você estará mais assertivo e
determinado a alcançar suas metas. Se
estiver desempregado e em busca de nova
colocação, este é um bom momento para o
envio de Cvs.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
em que você vai preferir
curtir uma diversão com os
amigos, movimentar sua vida social. O
período é ótimo para divertir-se e deixar as
responsabilidades de lado, pelo menos por
alguns dias. Descanse.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias de
maior envolvimento no
trabalho. Apesar de algumas
confusões, você estará mais assertivo e
determinado a alcançar suas metas. Se
estiver desempregado e em busca de nova
colocação, este é um bom momento para o
envio de Cvs.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
de maior envolvimento no
trabalho. Procure deixar as
emoções de lado quando precisar tomar
decisões importantes. É imprescindível
que você seja mais frio e racional. Dias de
sucesso e reconhecimento.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
em que você pode conseguir
um trabalho ou mesmo um freela e optar
por ganhar seu dinheiro trabalhando de
casa, em home office. Você vai sentir-se
muito mais produtivo se estiver em um
ambiente que seja seu.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
em que você pode estar
envolvido em um projeto de publicação,
que envolve uma sociedade ou parceria
comercial. Um novo passo pode ser dado.
Você estará mais aberto, sociável e
comunicativo.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em seu
signo indicando dias de
movimento na vida social e
melhora na comunicação. Sua maneira
de se comunicar, estará unida ao seu
coração. A leveza e o afeto natural nas
palavras podem beneficiá-lo
consideravelmente.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias de
maior envolvimento com seu
mundo emocional e
necessidade de distanciar-se do barulho
social. Você estará em contato com emoções
profundas e passando por um processo de
limpeza de alguns sentimentos.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
de maior preocupação com
suas finanças. Procure
organizar ganhos e gastos e não se
envolva em nenhum novo investimento.
Este é um momento que pede realismo e
pés bem firmes no chão com seus gastos.

O Sol em Peixes, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
de movimento nos
relacionamentos,
especialmente os afetivos. Sua vida
emocional tem sido movimentada e
algumas oportunidades de relacionamento
podem surgir a virginianos e virginianas
solitárias.

O Sol em seu signo, se une a
Netuno e recebe um ótimo
aspecto de Marte em
Capricórnio indicando dias
em que você estará com o
coração ainda mais aberto e
receptivo, mas também mais fantasioso e
romântico. O excesso de empatia pode
trazer sofrimento, portanto, tome cuidado
com os excessos em geral.

Brindou data nova a querida amiga Ana Tereza Porto
Rodrigues que recebeu os abraços da família e rol de amigos.
Feliz aniversário! Que o universo conspire a favor de todos os
desejos em seu coração!

Destaque VIP para as chefs Tamara e
Ta u a n e C a m p o s , f o r m a d a s e m
Gastronomia pela Unic, elas que estão
desenvolvendo um projeto de alta
gastronomia e escolheram Cáceres como
palco para lançar a ideia. Assim
promovem neste sábado, a 1ª edição do
Jantar a 4 Mãos, com delicioso cardápio
e animação da dupla Santos e Amarildo.
A mesa para quatro pessoas custa R$
100,00 e está sendo comercializada pelo
telefone (65) 99630.7871. Fica a dica.
Em tempo parabenizamos Salmo Cesar Silva pela passagem de
mais um ano de existência e desejamos felicidades e muita
saúde. Que esse ano de 2020 seja o melhor da sua vida!
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