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SARAMPO ZERO
Apesar da faixa etária (20 a 29) concentrar a maior parte dos brasileiros (35%), são os menores de 5 anos, o grupo mais suscetível para complicações do sarampo

Campanha de vacinação em
Cáceres continua até dia 25
Foto: JCC

A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou
na última segunda-feira (7) em todos os postos de saúde do Brasil e para
Mato Grosso, foram destinadas pelo Ministério da Saúde, 35.000 mil doses
para campanha que, neste ano, será dividida em duas etapas. Em Cáceres,
os procedimentos de imunização estão ativos nas unidades, para os dois
grupos de pessoas alvo da nova mobilização. Página 03

ACADEMIA DO SUCESSO

Em Cáceres AAVM ministra
arte de vender com excelência
Foto: Divulgação

Dia D da vacinação acontece no sábado, 19 de outubro

CAMPANHA 2020

Colégio QI oferece descontos a
partir 60% para novos alunos
Foto: Divulgação

Pautado no ideal de que uma
educação de qualidade se diferencia por
uma soma de fatores, que são
imprescindíveis para a construção de
cidadãos autônomos que defendem e
vivenciam os valores humanos, o Colégio
QI abriu a temporada de matrículas com
descontos a partir de 60% nas
mensalidades para novos alunos, cuja
matrícula seja efetuada no período da
campanha.

Academia AAVM com mestras e estudantes no detalhe

Vender, além de uma profissão, é uma arte, repleta de macetes que
ajudam a desenvolver certas habilidades de convencimento e com o intuito
de capacitar profissionais na área de vendas, as empresárias de Cáceres
Eliane Ribeiro de Jesus e Elisangela Ribeiro de Jesus inauguraram no dia 3
deste mês, a sede da Academia do Aprender Vender Mais – AAVM.
Página 03

CRIVO DA ALMT

CPI deverá apurar possíveis
irregularidades da Energisa
Foto: Arquivo

Majestoso Colégio QI sistema
Anglo de ensino em Cáceres

Página 03

CONTROLE BIOLÓGICO

Visita técnica discute o cultivo
de banana da terra em Cáceres

Contas de energia, estão no ranking de reclamações no Procon

Foto: João de Melo

Uma visita técnica sobre o cultivo da
bananeira tipo Terra, no Centro Regional de
Pesquisa e Transferência de Tecnologia, no
município de Cáceres, acontece amanhã através da
Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer).Na ocasião, serão
apresentados 13 genótipos de banana da terra, com a
participação de produtores rurais, estudantes,
técnicos e outros.

O deputado estadual Elizeu Nascimento apresentou requerimento
para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar
possíveis irregularidades da Energisa S/A, na Assembleia Legislativa de
Mato Grosso. As investigações serão sobre o aumento abusivo nas contas
de energia elétrica bem como o enxugamento nos quadros de funcionários
e má prestação dos serviços. Página 04

Dia de campo acontecerá no Centro
de Pesquisas da Empaer/Cáceres

Página 05
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Receios Injustificados

Café
da

Manhã

Os juris sperniandis
extemporâneos se sucedem nas lides
forenses, artigos na mídia, debates,
workshops, seminários, audiências
públicas, e os cambaus, acerca da dita
temerária Lei 13.869, sancionada pelo
Presidente Bolsonaro no dia 5 de
setembro último, após os tramites legais
no congresso, vetos e contra-vetos,
como se ela fosse uma corda no pescoço
de magistrados, representantes do
parquet, advogados e autores e réus de
feitos.
A priori, entendemos
injustificado o pânico das partes, mesmo
porque consoante o artigo 45 da supra
sancionada lei, ela só estará vigente 120
dias após a sanção, ou seja, a partir de 6
de janeiro de 2020; a posteriori, porque
ao definir os crimes de abuso de
autoridade, ela não cria um chamado
crime de hermenêutica, por conta de
interpretações divergentes.
Vejam bem que o primeiro
parágrafo desta polêmica lei, estabelece
como crime de abuso de autoridade, a
finalidade específica de prejudicar
outrem, ou beneficiar a si mesmo e a
terceiro, por mero capricho ou satisfação
pessoal. Para ser enquadrado na referida
lei, necessário será que haja interesse do
acusador e ou julgador, em prejudicar
alguém ou agir por mero capricho e neste
ítem, quem agir em consonancia com as
leis vigentes, sem extrapolar suas
prerrogativas funcionais, não terá nada a
temer.
Alguns podem alegar que não
justificaria coibir juizes, uma vez que foi
extinta há alguns anos, o arcaico artigo
331 do Código Penal que criminalizava
o desacato à autoridade, pela sua
inconstitucionalidade á luz do artigo 13
da Convenção Americana de Direitos
Humanos, que garante a qualquer pessoa
o direito à liberdade de pensamento e de

EDITORIA

CAFÉ COM LEÕES
Um cafezinho com os Leões (Lions) nesta
quinta feira, 10 de outubro, quando o
calendário registra o Dia do Lions Clube
International, briosa instituição que atende
às necessidades das comunidades locais e
do mundo. Eles já são mais de 1,5 milhão
em 210 países e regiões geográficas com o
mesmo ideal: A comunidade é o que
fazemos dela, o que não deixa de ser uma
grande verdade, então, que façamos
sempre o bem, sem olhar à quem. Parabéns,
Leões e Domadoras.
LISTÃO DE RIVA
Suposta proposta de colaboração premiada
entregue pelo ex-deputado estadual José
Riva ao Ministério Público apresenta lista
com 38 nomes de ex e atuais deputados que
teriam recebido mensalinho na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso. Os fatos
segundo o que rola na midia, tiveram início
em 1995 e alcançaram montante
aproximado de R$ 175 milhões. Daí aquele
sambinha: se gritar pega ladrão, não sobra
um meu irmão!
LUZ E TREVAS
O Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas do Estado de Mato
Grosso manifestou apoio à audiência
pública, que será realizada no dia 15 de
outubro, na Assembleia Legislativa de
Mato Grosso, com objetivo de debater a
qualidade dos serviços prestados pela
Energisa. A categoria cita a discrepância
entre o lucro líquido de R$ 712 milhões
desde que a empresa começou a atuar e as
condições precárias de serviços dos
funcionários, além da diminuição de
pessoal.

expressão.
Ledo engano, já que a função
jurisdicional não se pode medir com a
liberdade de expressão e pensamento, o
abuso de autoridade, pois, como
apregoava Carnelutti, o juiz pode muito,
mas, com toda certeza, não pode tudo.
Tudo, é a lei, que se violada em sua
aplicação por meros caprichos ou viés
ideológico, deve ser passível de
reprimenda, daí, a decisão legislativa,
em disciplinar seu uso, coibindo
eventuais aberratios.
O aludido temor de que a nova
legislação pode ser um cabresto à
pomposa Lava-Jato, não procede, tanto
do ponto de vista material quanto do
formal.
Do ponto de vista formal, porque
estamos diante de uma lei penal, que não
retroage e do material, bastará o agente
cumprir a lei, que existe para todos, e
estará livre das sanções previstas aos
infratores.

In-fine, é ponto pacífico que os
protagonistas do processo tem direitos e
responsabilidades, presumindo-se, que
todos atuam imbuídos de boa-fé. Assim
sendo, qualquer desvio do padrão de
comportamento esperado não pode ser
presumido, porquanto, somente pode ser
aferido diante de uma situação
específica, já perpetrada.
É de fato impossível inferir,
antes que o ato seja realizado, atuação
abusiva ou desleal. A jurisprudência dos
nossos tribunais, adiantando-se à novel
legislação, tem preconizado que
determinadas condutas, caracterizadas
como abuso de direito, vulneram a boafé processual.
Qualquer lesão ao devido
processo legal, viola cláusula pétrea
constitucional, devendo pois, o culpado
responder pelos seus atos, aliás, todos
são iguais perante a lei, revogadas as
disposições em contrário, não é assim o
caput da nossa constituição?

VAGAS/BERERÉ
A prefeitura de Nova Xavantina abriu um
processo seletivo para contratação
temporária em 12 cargos nas áreas da
Secretaria Municipal de Saúde
e
Secretaria Municipal de Administração e
Finanças. Os salários vão até R$ 13.927,54
para o cargo de médico generalista,
digamos, um bom salário, menos para um
medico, apesar da crise, pode até ser que
alguns se habilitem, mas o bereré pra esta
função, é pouco, convenhamos.

Leões centenários
Hoje se comemora o Dia do
Lions Club International, uma
organização internacional de clubes de
serviço cujo objetivo é promover o
entendimento entre as pessoas em uma
escala internacional, atendendo a causas
humanitárias, e promovendo trabalhos
voltados a comunidades locais. Dados
do ano passado, apontavam mais de 47
mil clubes locais em 210 países e mais de
1,5 milhões de membros.
A organização foi fundada nos
Estados Unidos em 10 de outubro de
1917 por Melvin Jones e se tornou
internacional em 1920, quando foi
fundado um Lions Club no Canadá.
Dentre as as ações realizadas pelo grupo
estão a construção de hospitais,
equipamentos escolares, a criação de
workshops para jovens com deficiência

PÁTIO NERVOSO
O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do
Pátio, se irritou com a articulação do
deputado federal José Medeiros para
formação de um grupo que pretende lançar
candidatura no município em 2020. Em um
programa de rádio, o prefeito chegou a
utilizar palavras de baixo calão e acusar as
siglas de só pensarem em política, ao invés
de ajudar a cidade. Medeiros reagiu, mas o
Pátio tem razão, a maioria dos políticos só
pensam em politicagens, garimpar votos
em redutos e vazar prá gastar os bererés
milionários em Brasília.
XUXU BELEZA?
Segundo o Olhar Direto, o deputado
estadual Xuxu Dal Molin deu um rolê ao
Rio de Janeiro e após curtir o Rock in Rio e
protestar pela limpeza da Baía de
Guanabara, se reuniu com o governador
Wilson Witzel para debater integração
entre as polícias de MT e RJ no combate ao
tráfico de drogas. Xuxu Beleza seria
importar os morros pra fronteira, coisa de
louco, Vôte!

física, prestação de ajuda em
enchentes, entre outros. Sob a égide de
Lions Clubs Internacional, são
organizados os LEO Clubes:
organizações de serviço voltadas à
juventude, nos moldes do Leonismo. No
Brasil ainda existe o Clube de Castores,
que foi o primeiro Clube de Serviços
Juvenil do Brasil, funcionando desde
1963 trabalhando a imagem e
semelhança do Lions no apoio à
comunidade com trabalhos sociais.
O Lions Clubs International foi
uma das primeiras organizações nãogovernamentais convidadas a auxiliar na
elaboração da Carta da ONU tendo
desenvolvido grande importância na
mesma. O Lions Clubs International
trabalha com a Organização das Nações
Unidas desde a sua fundação em 1945

EXPEDIENTE

o mundo fato que se comprova a
ser a unica instituição a possuir todo ano
um dia exclusivo na ONU que atende aos
leões de todo o mundo. Em 2007 o Lions
Clubs International foi escolhido como a
melhor ONG do mundo pela ONU,
tendo sido também em 2016 indicado
para o prêmio Nobel da Paz 2017.
Em Cáceres, são dois clubes, o
Lions Club de Cáceres, fundado em 19
de junho de 1965 e o Lions Clube Portal
do Pantanal, foi fundado em 26 de junho
de 2004. Aos leões e domadoras,
registramos nossa saudação efusiva pela
efeméride, quando a mui ínclita
instituição comemora o 102º aniversário
de fundação.
***___Rosane Michelis – jornalista,
pesquisadora, bacharel em geografia e
pós em turismo.
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PRIMEIRO GRUPO

O Dia D da vacinação acontece no dia 19 deste mês e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 2,6 milhões de crianças na faixa prioritária e 13,6 milhões adultos

Vacinação contra sarampo
vai até o dia 25 em Cáceres
Da Redação

Foto: JCC

A

Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo
começou na última segundafeira (7) em todos os postos de saúde
do Brasil e para Mato Grosso, foram
destinadas pelo Ministério da Saúde,
35.000 mil doses para campanha
que, neste ano, será dividida em duas
etapas.
Em
Cáceres, os
procedimentos de imunização estão
ativos nas unidades, para os dois
grupos de pessoas alvo da nova
mobilização.
O primeiro grupo é formado
por crianças de seis meses até
menores de 5 anos, cuja a vacinação
prossegue até o dia 25 de outubro,
com o Dia D no dia 19.
Já na segunda etapa, prevista
para iniciar em 18 de novembro,
serão vacinados adultos de 20 a 29
anos que não estão com a caderneta
de vacinação em dia.
Conforme o secretário de
Estado de Saúde, Gilberto
Figueiredo, até o momento, não há
nenhum caso confirmado de
sarampo em Mato Grosso, o último
caso identificado foi há 19 anos,
ficando o chamado à população para

O sarampo é uma doença
viral altamente contagiosa, podendo
evoluir para complicações graves e
óbitos. A doença é transmitida por
meio das secreções expelidas pelo
doente ao falar, tossir e espirrar.
O comportamento

ARTE DE VENDER

Academia em Cáceres forma
profissionais para o sucesso
Da Redação

V

Primeira fase atende crianças de seis meses até menores de 5 anos

a importância da vacinação
contra o sarampo, aguardando o
apoio dos profissionais da saúde
para que sejam atingidos maiores
níveis de cobertura vacinal.
A meta do Ministério da
Saúde é vacinar 2,6 milhões de
crianças na faixa prioritária e 13,6
milhões adultos. Para isso, a pasta

garantiu a maior compra de
vacinas contra o sarampo dos
últimos 10 anos.
Apesar da faixa etária de 20
a 29 anos concentrar a maior parte
desses brasileiros (35%), são os
menores de 5 anos o grupo mais
suscetível para complicações do
sarampo.

NOVOS ALUNOS

Campanha libera descontos a
partir de 60% no Colégio Q.I
Da Redação

P

autado no ideal de que uma
educação de qualidade se
diferencia por uma soma de
fatores, que são imprescindíveis
para a construção de cidadãos
autônomos que defendem e
vivenciam os valores humanos, o
Colégio QI abriu a temporada de
matrículas com descontos especiais
que se estende até o dia 18 deste mês,
com atendimento das 7h30 às 17h30
na Secretaria da escola, e vagas para
turmas da Educação Infantil ao
Ensino Médio.
A campanha ainda oferece
uniformes grátis para o matriculado
que apresentar um novo colega e este
também realizar a sua matrícula.
Nesta etapa, os novos alunos
terão desconto a partir de 60% nas
mensalidades, cuja matrícula seja

endêmico/epidêmico do
sarampo varia de um local para outro
e depende basicamente da relação
entre o grau de imunidade e a
suscetibilidade da população, bem
como da circulação do vírus na área.

efetuada no período da
campanha, e terão a oportunidade de
estudar num colégio que adota o
renomado Sistema Anglo de Ensino,
atuante há mais de 60 anos no Brasil,
oferecendo material didático
moderno, integrado e forte, com
abrangência do Infantil ao Ensino
Médio, o que lhe confere um alto
índice de aprovação nos melhores
vestibulares de Mato Grosso e do
Brasil.
Além do excelente material
didático e seletivo corpo docente
com professores qualificados, o
Colégio QI oferece aulas de inglês e
Libras a partir da Educação Infantil;
Programa educacional "escola da
inteligência" do Dr. Augusto Cury
com ênfase no combate ao Bullying;
Monitoramento por câmeras 24

horas nas áreas internas e
externas do colégio; Quadra
Poliesportiva, escolinha de futsal,
convênio com aulas de música, judô,
jiu-jitsu, dança, e balé, além de
projetos de leitura com apresentação
de teatros aos pais, “Show de
Talentos” e “Noite Cultural”.
Outro ponto forte do QI, é a
recepção VIP dos alunos em área
interna com estacionamento,
facilitando principalmente a entrega
e retirada dos alunos das séries
iniciais, com ampla segurança. Com
uma área ampla e endereço
privilegiado o Colégio QI conta
com o melhor custo-benefício da
região, incentivando os alunos, à
participação nas olimpíadas,
concursos e aulas campo.
Mais informações no
Endereço: R. Antônio João, 76 Centro. Telefone: (65) 3223-6052 e
99999-1846.

e n d e r, a l é m d e u m a
profissão, é uma arte, repleta
de macetes que ajudam a
desenvolver certas habilidades de
convencimento e com o intuito de
capacitar profissionais na área de
vendas, as empresárias de Cáceres
Eliane Ribeiro de Jesus e Elisangela
Ribeiro de Jesus inauguraram no dia
3 deste mês, a sede da Academia do
Aprender Vender Mais – AAVM.
Na oportunidade aconteceu
o lançamento da 2ª turma do
Planejamento em Vendas 2019, que
contou com a participação de
profissionais das empresas Eldorado
Doces, Psicoclinica, Quipão, Mary
Kay, Restaurante da Filó,Pax Silva,
Marcenaria 2 Irmaos, Jornal Correio
Cacerense, Nova Eletronica
Mirassol D'Oeste,Disk Certo
Digital, Charlote Boutique, Seeg
Fibras, CVC Viagens, Contatos
Serigrafia, Salão Glamour, Carnes
Estrela, DZ Bolsas, Canopus
Toyota,JR Moveis, Alana e Andreza.
O lançamento da sede
empresarial e de nova turma, veio
para sacramentar o sucesso inicial e

oferecer maior comodidade
aos alunos, num local com uma
estrutura moderna e apropriada para
receber pessoas que tem como foco
se tornarem profissionais melhores
para o mercado de trabalho.
A Master Coach e Trainer em Vendas
Eliane Ribeiro ressalta a
importância do empresário investir
no seu bem mais Ativo que são as
pessoas, pois somente assim terá um
retorno condizente com o esperado,
e ao nível que os seus clientes
merecem. Para fechar ela ainda nos
relata no poder de acreditar em si e
no nosso país, “precisamos ser mais
patriotas e não esperar que os outros
façam a nossa parte.”
As empresárias deixam a sua eterna
gratidão pela confiança de mais
uma vez servir o comércio e a
população, reforçando que o SIM
dos alunos, justifica o ideal para que
continuem trabalhando e evoluindo
em prol de satisfazer cada vez mais
os seus clientes, finalizando com o
lema: “Sonhar, Vender para
Realizar aqui na AAVM eu vou me
Transformar”.
Foto: Divulgação

Grupo de estudos evolui na arte de vendas ministrada pela AAVM
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COBRANÇA INDEVIDA

Instalação da CPI, se justifica devido grande número de pessoas reclamando dos serviços prestados pela empresa, que lidera o ranking de reclamações no Procon

Apresentado requerimento
para CPI da Energisa na AL
O
Assessoria

Foto: Assessoria

deputado estadual Elizeu
Nascimento apresentou
um requerimento para
abertura da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar possíveis
irregularidades da empresa
Concessionária de Energia

Elétrica de Mato Grosso Energisa
S/A, em sessão ordinária na terçafeira (8), na Assembleia
Legislativa de Mato Grosso. Até
o momento, dezoito
parlamentares já assinaram o
documento, quando o mínimo
para abrir a CPI são oito

assinaturas.
As investigações serão
sobre o aumento abusivo nas
contas de energia elétrica nos
municípios do estado de Mato
Grosso, bem como o
enxugamento nos quadros de
funcionários e a má prestação dos

MODELO REFERENCIAL

Previ Cáceres é referência
de gestão em todo o Brasil
AMM c/ Redação

C

om o modelo de gestão
adotado na atual
administração municipal,
a Previ Cáceres, tem se tornado
uma referência nacional.
Recentemente o órgão propôs
uma reestruturação
organizacional e de governança,
com medidas de transparência
para obterem uma certificação de
gestão.
Com uma Melhor

q u a l i d a d e d e
atendimento, mais facilidade de
diálogo com o servidor, maior
valor do benefício, acesso mais
rápido às informações e
participação dos segurados em
conselhos importantes do
Instituto, o servidor municipal,
hoje se sente seguro com a Previ
Cáceres.
O Município também
nota esses avanços através de um
Foto: Zaki-News

Diretora Presidente da PreviCáceres, Luana Ortega Piovesan

ao passo que a Previ
Cáceres hoje, é vista como um
exemplo.
A prova disto é que a
Diretora Presidente do Órgão,
Luana Ortega Piovesan, que
também preside a Associação de
Previdências Municipais e
Estaduais Mato-grossenses, vem
recebendo convites em várias
regiões do Brasil para palestras.
Na última semana Luana
esteve em Belém, para palestrar
no Encontro Regimes Próprios de
Previdência no Estado do Pará.
Luana possui graduação
em Ciências Contábeis, pósgraduação Stricto-Sensu em
Direito Público e Contabilidade
Pública, além de Auditoria
Governamental pela Unemat,
com na experiência certificada
pela ANBIMA e sócia da
Associação Brasileira de
Instituições de Previdência
Estaduais e Municipais ABIPEM, onde ocupou a função
de Vice-Presidente da Região
Centro Oeste no período de 2016-

Deputado Elizeu Nascimento, acelera abertura da CPI na AL-MT

serviços concessionados.
Para Elizeu, a instalação
da CPI é justificável, devido ao
grande o número de pessoas
reclamando dos serviços
prestados pela empresa. A
Energisa lidera o ranking de
reclamações no Procon. Além
disso, existe uma petição pública
de abaixo-assinado nas redes
sociais, encabeçada por Lucas
Barroso, com mais de 9 mil
assinaturas, solicitando a
instalação da CPI.
No próximo dia 15 de
outubro, será realizada uma
audiência na Assembléia
Legislativa para debater os
serviços oferecidos pela
Energisa. De acordo com o
Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas do Estado de
Mato Grosso (STIU-MT), muitas
vezes os trabalhadores têm
sofrido violência física e moral,
como se fossem os responsáveis

pela precarização dos
serviços e a prática de preços
muito acima da inflação.
Também na última terçafeira (8), o Sindicato manifestou
apoio à audiência. A categoria
cita a discrepância entre o lucro
líquido de R$ 712 milhões desde
que a empresa começou a atuar e
as condições precárias de
serviços dos funcionários, além
da diminuição de pessoal.
Em outubro, o sindicato
entregou carta questionando a
precarização da qualidade dos
serviços de distribuição de
energia elétrica, causadas pela
redução da Força de Trabalho e
devido às práticas da
administração da Empresa,
enquanto que a conta de energia
elétrica, entre os anos de 2014 a
2019, sofreu reajuste de 65,76%
e a inflação foi de 29,59%,
portanto, 36,17% acima da
inflação.

CRIME AMBIENTAL

Operação fecha carvoaria
no Paiol e prende suspeito
PJC-MT c/ Redação

U

m individuo de iniciais
D.B.N, foi detido em
Cáceres por crimes contra
a fauna e flora, quando policiais
apreenderam uma motocicleta
com suspeita de adulteração
veicular, uma espingarda de
pressão, uma motosserra, um
animal abatido, e várias munições
de calibre 38 e calibre 22.
A operação aconteceu na
última
sexta-feira, (4)
envolvendo pela as polícias civil e
militar, com apoio da Politec,
tendo como alvos, ordens judiciais
com endereços situados no
assentamento Paiol.
Os mandados de busca e
apreensão domiciliar foram
expedidos pela Justiça, após
investigações da Polícia Civil de
Cáceres, para apurar diversos
furtos cometidos em chácaras e
sítios na região rural da cidade.
Sendo nas diligências identificada
uma área onde vinha ocorrendo

desmatamento, bem como
um ponto com possível
funcionando de uma carvoaria
ilegal.
Em posse dos pedidos de
busca, as equipes foram até o local,
onde durante cumprimentos foram
apreendidas munições de
diferentes calibres, uma

moto com suspeita de
adulteração e uma espingarda de
pressão, sendo que o suspeito
D.B.N. foi conduzido para
esclarecimentos.
Na propriedade, os
policiais encontraram a carvoaria
funcionando e ainda vários sacos
de carvão, que já estavam prontos
Foto: PJC-MT

Sacos de carvão foram apreendidos, além de armas, no assentamento
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FARTA VELHACO

Cultivo da banana da terra é feita com Farta velhaco, bastante utilizada na gastronomia de MT em diferentes tipos de pratos tradicionais da culinária

Empaer realiza visita sobre
o cultivo de banana da terra

Assessoria c/ Redação

Foto: João de Melo

Conforme o pesquisador
da Empaer, Humberto Carvalho
Marcílio, esse é um trabalho em
parceria com a Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária
(Embrapa) que inseriu o estado na
Rede Nacional de Avaliação de
Cultivares de Plátano (banana da
terra). Ele explica que a finalidade
principal do trabalho é apoiar o
processo de desenvolvimento da
bananicultura de subsistência e
comercial, com ações de pesquisa
para selecionar cultivares mais
produtivas e resistentes às
principais doenças fúngicas,
como a Sigatoka Negra.
O cultivo da banana da

DESDE 2012

No encontro, serão apresentados 13 genótipos de banana da terra

A

manhã, (11), a Empresa
Mato-grossense de
Pesquisa, Assistência e
Extensão Rural (Empaer)
realizará uma visita técnica sobre
o cultivo da bananeira tipo Terra,
no Centro Regional de Pesquisa e
Transferência de Tecnologia, no
município de Cáceres. Serão
apresentados 13 genótipos de

banana da terra. O evento contará
com a participação de produtores
rurais, estudantes, técnicos e
outros. A visita começa a partir das
8h00.
Durante a visita técnica os
participantes percorrerão seis
estações, que abordarão os
seguintes temas: Controle
biológico de baixo custo das

terra é feita com a cultivar
Farta velhaco, sendo bastante
utilizada na gastronomia matogrossense em diferentes tipos de
pratos tradicionais da culinária.
Marcilio destaca que apesar das
boas condições para o cultivo de
plátanos no Estado, houve uma
redução da área plantada,
ocasionada principalmente pela
utilização de cultivares que
apresentam baixo potencial
produtivo e suscetibilidade às
doenças e pragas, constituindo
uma das principais causas do
declínio no rendimento da
bananicultura no estado de Mato
Grosso.

Menina de 12 anos se queixa
de ser abusada pelo padrasto

pragas e doenças da
bananeira com uso de tecnologia
Multibacter, Rede Nacional de
Avaliação de Plátanos e genótipos
promissores para o Estado, cultivo PJC-MT c/ Redação
adensado da “Farta Velhaco”,
ma adolescente de 12
controle biológico da broca da
anos relatou na escola, na
bananeira, controle da Sigatoka
manhã da última
Negra e o mercado da banana da segunda-feira (7), que vinha
terra em Mato Grosso.
sofrendo abusos sexuais dentro de
casa, desde que ela tinha 5 anos.
Segundo a vitima, o padrasto a
teria tocado pela primeira vez
quandoela ainda era criança e
tinha apenas cinco anos de idade.
As queixas aconteceram enquanto
participava do Proerd (Programa
Educacional de Resistência às
Drogas e à Violência) um projeto
social da Polícia Militar
desenvolvido em escolas públicas
em São José dos Quatro Marcos.
Conforme informações da
Polícia Militar, durante uma
atividade desenvolvida no
projeto, um dos policiais percebeu
que a estudante relatou os abusos
brevemente em um questionário
passado por ele.
O militar comunicou o
relato da menina à direção da
escola, que rapidamente acionou o
C o n s e l h o Tu t e l a r. D o i s
profissionais foram enviados à
unidade de ensino e, na

U

companhia da diretora e
do policial, conversaram com uma
amiga da adolescente.
Assim, a vitima decidiu
contar desde o início dos abusos,
quando o padrasto tirou a roupa
dela e a fotografou. Depois,
quando a menina estava com sete
anos, o padrasto teria tirado
novamente a roupa dela e a
estuprado, fazendo, inclusive,
com que ela sangrasse.
Recentemente, na última
quinta-feira (3), o nefasto
indivíduo que é seu padrasto,
teria, ainda segunda relato da
amiga da vítima, voltado a abusar
da enteada, passando a mão no
corpo dela, hoje com 12 anos, e
observando ela tomar banho pela
janela do banheiro.
O conselheiro que atendeu
o caso foi até a delegacia e
registrou um boletim de
ocorrência por estupro de
vulnerável. Foi requisitado um
exame de corpo de delito na
menina e a Polícia Judiciária Civil
irá investigar o caso, inclusive,
para prender o estuprador.
Foto: Ilustrativa

O estupro muitas vezes começa em casa, com libidinagens de adultos
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Para o presidente, Eduardo Botelho, apesar da derrubada de mais da metade das emendas apresentadas, novas alterações poderiam ser propostas

Aprovada LDO sem as garantias
de RGA e outras leis de carreira
Assessoria c/ Redação
Foto: Assessoria

Eduardo Botelho, previa que novas alterações poderiam ser propostas

O

s deputados estaduais
de Mato Grosso
aproveitaram a
possibilidade de incluir novas
emendas ao projeto da Lei de
Diretrizes Orçamentárias
(LDO) de 2020 para tentar,

mais uma vez, fixar o
pagamento da Revisão Geral
Anual (RGA) e de outras leis
de carreira no orçamento do
Estado. A proposta tinha
assinatura de 20
parlamentares, mas acabou

derrubada pelo Plenário.
O PLDO foi aprovado
em duas sessões, uma para a
segunda votação e outra
extraordinária para a redação
final, na manhã de ontem, (9) e
agora, o texto vai agora a
sansão do governador.
Na semana passada,
após aprovação do texto em
primeira votação, o presidente
da Assembleia Legislativa,
Eduardo Botelho (DEM),
explicou que apesar da
derrubada de mais da metade
das emendas até então
apresentadas, novas alterações
poderiam ser propostas.
Cabe destacar que
Botelho havia adiantando que
as novas emendas, além de
necessitar do aval das
lideranças partidárias, não
poderiam conter o mesmo teor
das sugestões que já haviam

DINHEIRO DO POVO

Governo faz acordo e senadores
aprovam R$ 3 bi para deputados

sido derrubadas.
Durante a primeira votação, a
intenção de fixar o pagamento
da RGA no orçamento foi
justamente o ponto de maior
polêmica.
Votada em destaque, a
emenda proposta esta semana
pedia a modificação de um
anexo do PLDO, para que o
pagamento de uma série de leis
de carreira dos servidores,
entre elas a RGA e a Lei 510 da
Educação, chamada 'lei da
dobra', esteja condicionado ao
incremento da receita pública.
Para defender a
emenda, o deputado Lúdio
Cabral explicou que há outras

determinam o
pagamento desses aumentos
aos servidores conforme a
melhora das contas. No
entanto, na avaliação do
parlamentar, o Governo não
havia fixado essa
obrigatoriedade na LDO
propositalmente. A emenda foi
apresentada por lideranças e
assinada por 20 deputados,
mas acabou derrubada no
Plenário.
Segundo Botelho, o
aumento dos servidores ainda
poderá ser incluído na Lei
Orçamentária Anual (LOA),
que passará a tramitar a partir
de agora com a conclusão da

REUNIÃO

Prefeito Francis participa de
encontro nacional em Salvador

Assessoria

Foto: Assessoria

Ag. Brasil

O

Congresso Nacional
votou, na manhã de
ontem, (9) crédito
suplementar de R$ 3 bilhões
que o Palácio do Planalto vai
usar para honrar acordo com
deputados. O governo
concordou em enviar ainda na
quarta um projeto para pagar

também emendas de
senadores.
Segundo o líder do
governo no Senado, Fernando
Bezerra, o acordo envolve a
liberação de um crédito
adicional de R$ 200 milhões
para Educação. Para superar a
oposição, líderes da Câmara se
Foto: Arquivo

Parlamentares da oposição acusaram possível compra de votos

comprometeram
também a votar até novembro
uma proposta de redução do
foro privilegiado, já aprovada
no Senado.
Para parte dos
senadores, a verba serviria ao
propósito de favorecer apenas
ao centrão pelas negociações
da reforma da Previdência.
Durante a sessão,
parlamentares da oposição
acusaram a existência de um
"toma lá, dá cá" e "compra de
votos" a partir da destinação de
recursos. "Hoje nós
conseguiríamos evitar a
votação. Achamos interessante
essa conquista", diz Álvaro
Dias (PR), líder do Podemos,
um dos partidos que ameaçava
a votação.
Os deputados já haviam
aprovado o crédito na noite da
terça-feira, mas senadores
ainda resistiam, já que não
haviam sido contemplados nas
negociações do governo.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Encontro discute os desafios da mobilidade urbana

O

prefeito de Cáceres
Francis Maris Cruz
está participando da
76º Reunião Geral da Frente
Nacional dos Prefeitos, com a
presença de vários prefeitos de
todo o país.
O encontro acontece do
dia 08 a 11 de outubro em
Salvador, Bahia.
O encontro tem como
temas: “desafios da
mobilidade urbana”, sendo o
pacto federativo, medidas para
descentralização de recursos,
cidades inteligentes,
habitação, reforma tributárias

e previdenciárias,
sustentabilidade, democracia e
representatividade feminina na
política.
O encontro vem para
tratarmos de melhorias para os
municípios e também definir
as pautas que a Federação
encaminhará para o governo
federal, além de busca de
conhecimento para melhorar a
gestão pública, investimento
em software, habitação,
reformas tributárias e outras
soluções, para o
desenvolvimento das cidades,
conclui Francis Maris.

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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PENALIDADE

Com desfalques, o Cuiabá adotou uma postura cautelosa, conseguindo encaixar bem a marcação em cima do Atlético e mesmo levando um, forçou o empate

De bola parada Dourado
de Cuia arranca empate
Redação c/ O.D

Foto: Gazeta Esportiva

C

om o empate em 1 a 1 na
noite de anteontem no
Estádio Antonio Accioly
em Goiânia, diante do dono da
casa, o Atlético de Goiás, em
partida válida pela 27ª rodada, o
Cuiabá se manteve na 11ª
colocação na tabela da série B do
Brasileirão 2019 e possibilitou
assim, a volta do rival, à viceliderança do certame.
Após o jogo, o time
goiano tem os mesmos 46 pontos
do Sport, no entanto, leva
vantagem no número de vitórias:
12 a 11, enquanto que o Dourado
de Cuia, chega aos 36 pontos e
continua em posição
intermediária.
O objetivo goiano era
voltar a vencer, após a inesperada
derrota para o Guarani, por 2 a 0,
que derrubou uma série invicta de
10 jogos e o Cuiabá estava
preocupado após as derrotas para
a Ponte Preta (3 a 0) e para o
Londrina (1 a 0) e queria evitar o

terceiro tropeço seguido.
Com seis desfalques, o
Cuiabá adotou uma postura mais
cautelosa, conseguindo encaixar
bem a marcação em cima do
Atlético-GO. Mas o time goiano
teve maior volume de jogo e
tentou empurrar o visitante para
seu campo defensivo.
O empate parecia
combinar com o ritmo do jogo,
até que os atleticanos abriram o
placar aos 36 minutos. Na
intermediária, Jonathan cobrou
falta pelo alto e Mike entrou em
velocidade, tentando desviar a
bola com o pé, mas furou. A bola,
porém, bateu na trave e voltou
para a cabeçada dele quase em
cima da linha de gol.
Mesmo sem muitas
opções, Itamar Schulle avançou o
Cuiabá para a pressão inicial no
segundo tempo. Quase conseguiu
empatar aos dois minutos,
quando Léo pegou um rebote da
defesa e bateu forte de primeira. A

bola foi no alto e Maurício
Kozlinski espalmou por cima do
travessão.
Mas o avança do visitante
abriu espaços para o Atlético
explorar. Tanto que quase
ampliou aos 12 minutos, quando
Nicolas, mesmo de longe, soltou
uma bomba. O goleiro Victor
Souza saltou no alto e espalmou
para escanteio. Aos 15 minutos, o
Cuiabá teve duas trocas .
Entraram Marino e Rincon,
respectivamente, nos lugares de
Escobar e Gilmar.
De outro lado, o técnico
Wagner Lopes mudou seu ataque
com as entradas de Pedro Raul e
Jairinho nas vagas,
respectivamente, de Rodrigo
Rodrigues e Aylon. O time goiano
teve outra chance de ampliar aos
25 minutos, quando Jorginho
avançou pelo fundo e fez o recuo
açucarado para Matheus. Ele
bateu de chapa com o pé
esquerda, acertando o travessão.

SEMIFINAIS

Tigre vence Lec de virada
no jogo de ida em Cuiabá

Cuiabá jogou desfalcado mas conseguiu beliscar um ponto em Goiás

Seria um belo gol.
Com a chuva mais forte
castigando os times, Lopes
reforçou a marcação com a
entrada do volante Pedro Bambu
no lugar do meia Matheus. O
Cuiabá até tentou buscar o
empate, mas sentiu mesmo a falta
de alguns titulares e chegou na
frente sem poder de finalização.
Mas num lance, tudo mudou.
Após levantamento na área,
Pedro Castro foi imprudente e
deu com as duas pernas e no peito

de Matheus Anderson.
Pênalti, que Paulinho caprichou,
batendo de chapa e no alto, sem
chances de defesa, empatando o
jogo.
A torcida protestou contra
o juiz e vaiou o resultado ao fim
do jogo, mas teve como consolo a
chuva que caiu na capital goiana
acabando com quatro meses de
seca. Numa maratona pesada, o
Cuiabá já volta a atuar, amanhã,
na Arena Pantanal diante do
Vitória, a partir das 21h30. (Fonte
Jorge Maciel).

Da Redação

O

Mixto saiu na frente pela
vaga na final da Copa
FMF 2019.
O Tigre da Vargas venceu
o Luverdense por 2 a 1 na noite de

anteontem na Arena Pantanal em
Cuiabá.
O LEC do técnico Maico
Gaúcho saiu na frente no primeiro
tempo com o atacante Gustavo,
Foto: Mixto-Net

Mixto e Luverdense decidem vaga no fim de semana em Lucas

mas o Alvinegro comandado pelo
técnico Gianni Freitas buscou a
virada no segundo tempo, com o
zagueiro Boré e o atacante Alan
Junior.
As equipes voltam a se
encontrar no jogo de volta no
próximo sábado (12), a partir das
18 horas, no estádio Passo das
Emas, em Lucas do Rio Verde e o
vencedor, (empate é do Mixto)
pega o vencedor de União e
Operário, que empataram no
último domingo em 2 a 2, no
Luthero Lopes em Rondonópolis
e voltam a jogar no final de
semana (domingo) na Arena
Pantanal em Cuiabá.
Um novo empate levará o
jogo para a cobrança de
penalidades máximas e o
vencedor vai pra final com Mixto
e ou Luverdense.
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By Rosane Michels

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

Felicitações em tom maior ao amigo José Carlos Menacho, popular
DJ Moreno, que festejou mais um aniversário recebendo os abraços
do rol de amigos. Que esse novo ano venha carregado de coisas boas,
saúde e vitórias. Nosso brinde a você!

*********************
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No mundo encantado da Lol, sensação do
momento para as meninas, a gatinha Ana
Luiza Pereira apagou sua quinta velinha.
Em ritmo de felicidade recebeu os parabéns
dos familiares e amigos que juntos
cantaram o Parabéns a você. Saúde,
felicidades, amor, paz e realizações são os
nossos desejos, rogando ao Criador muita
luz em seu caminhar.

Clima de festa no Chá de bebê do príncipe Benjamin, momento
ímpar para os papais Ricardo Barbosa e Aévelin Lima que
receberam os amigos e familiares no mundo azul. Parabéns
aos futuros papais e boas vinda ao Benjamin.

Esotérico

O dia hoje amanheceu repleto de cores
variadas e cheias de energia positiva para
celebrar o aniversário do gatinho Samuel
Maciel que completa dois aninhos recebendo
o carinho mais que especial da vovó Isabel,
dos pais Wellington e Darlene (foto) e
amiguinhos. Desejamos que sua vida seja
de alegria constante e felicidade
permanente. Feliz aniversário!

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciar-se
da vida social e silenciar. O dia é ótimo
para leituras e atividades que unam mente
e corpo. Você estará mais fechado e
reservado durante todo dia.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia de
movimento agradável na vida
social e novos amigos
surgindo. O período pode estar relacionado
com o início de um projeto em equipe ou da
formação de uma nova equipe de trabalho.
Dia ótimo para estar com quem ama.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia
de maior envolvimento com
sua carreira e trabalho. O dia
é ótimo para pedir uma promoção ou
aumento, mas também para apresentar
novos projetos. Você passa por um
momento de ótima imagem social.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia
de equilíbrio e bom
movimento em projetos de médio prazo,
pessoais e profissionais. Um romance
com uma pessoa estrangeira pode
começar a ser desenhado. Dia ótimo para
praticar a meditação e estudos.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio
e Vênus em Escorpião
indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um momento de
aprofundamento e limpeza. O dia é ótimo
para iniciar negociações relacionadas a um
acordo financeiro.

A Lua entra em Peixes e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia
de movimento agradável na
vida social e encontro com amigos. Uma
sociedade ou parceria comercial pode
começar a ser discutida. Um namoro
pode começar a ser desenhado pelo
Universo. Um amigo pode declarar-se.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio
e Vênus em Escorpião
indicando um dia equilibrado e
agradável, com bons
resultados em seus projetos de trabalho.
Você estará disposto a fazer mudanças
para melhorar sua vida material e
financeira. Saúde passa por um momento
de equilíbrio.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio e
Vênus em seu signo indicando
um dia de movimento agradável
ao seu coração. Se for
comprometido, hoje é um dia para curtir a
vida e a intimidade junto de seu amor. Se
estiver só, aproveite o dia para sair,
divertir-se e, quem sabe, um novo
romance possa surgir em seu caminho.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio e
Vênus em Escorpião indicando
um dia de interiorização e
necessidade de distanciar-se do barulho
social. O momento pode estar relacionado
com a renovação de energias de um de seus
pais, depois de um tempo de
enfrentamento de problemas e
dificuldades.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio
e Vênus em Escorpião
indicando um dia de
movimento na vida social e abertura do
coração. Você estará mais voltado para os
romances e as amizades, que acontecem
com mais facilidade. Dia ótimo para
estar na companhia de quem ama.

A Lua entra em Peixes e recebe
um ótimo aspecto de Mercúrio
e Vênus em Escorpião
indicando um dia de maior
envolvimento com as finanças.
O momento pode estar relacionado com
uma boa negociação que trará aumento
de sua renda. Dia ótimo para envolver-se
com novos investimentos.

A Lua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Mercúrio e Vênus em
Escorpião indicando um dia de
abertura e acolhimento, de contato mais
intenso e profundo com suas emoções.
Você pode estar ainda mais romântico e
aberto ao amor. Um romance, que vem
sendo desenhado, dá um passo à frente.

