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No dia 14 de outubro deste ano, ainda como comemorações dos 
240 anos de Cáceres e seguindo a tradição anual, será realizado o 30° 
mutirão de limpeza do Rio Paraguai. No entanto, os organizadores da 
empreitada estarão já se reunindo hoje na Sicmatur, para estudar o 
cronograma do evento, que espera-se supere as expectativas anteriores, no 
tocante a participações e redução de lixo coletado.  Página 03

A Escola Municipal 
Laranjeira I, unidade do campo, 
que se destaca em projetos e 
programas. encerrou no último 
dia 10 de agosto, a primeira etapa 
do Projeto de Leitura e Escrita 
“Viajando pelo Mundo Mágico 
da Leitura e Escrita”, que 
contempla como eixo temático o 
Meio ambiente. O evento 
promoveu a premiação dos 
alunos até o sexto lugar em três 
categorias, desenho, poema e 
texto. 

Página 05

Pontes e Lacerda já tem definida a 
programação do 17º Festival de Pesca, 
evento realizado em parceria da Prefeitura 
Municipal com o Rotary Club. nos dias 20, 
21, 22 e 23 de setembro próximo. Como 
ocorreu nos anos anteriores, o Festival de 
Pesca de Pontes e Lacerda é um evento 
totalmente gratuito para população e traz na 
grade de shows, atrações especiais. 

Pagina 04

O Serial Rape, John Lennon Cândido da Silva, traduzido, 
estuprador reincidente, voltou pela terceira vez pro xilindró, após estuprar 
uma jovem em Pontes e Lacerda na última terça feira. Com pregressa de 
maníaco sexual, estupro em 2011, aos 19 anos e 2016, contra a própria 
irmã, o tarado agora deve passar uma boa temporada atrás das grades, para 
segurança da mulherada. Página 04

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso realiza amanhã em 
Cáceres Audiência Pública da Cidadania, às 8h00 no Plenário do Tribunal 
do Júri no Fórum da comarca, com a presença do Presidente do TRE/MT, 
desembargador Márcio Vidal, bem como, de juízes eleitorais do pólo de 
Cáceres, servidores da equipe técnica do Tribunal, representantes da OAB 
e autoridades do município. Página 03

RIO PARAGUAI

Equipe se reúne hoje 
 para definir mutirão

Em quase três décadas, apesar dos mutirões anuais, , mais 340 toneladas de lixo foram retiradas de baias e margens do rio em um raio de 80 quilômetros

Anualmente são toneladas de lixo coletadas do velho Paraguai   

 Foto: Arquivo

VIAGEM LITERÁRIA

Projeto de Leitura e Escrita
premia alunos da Laranjeira

Evento promove integração da escola com a sociedade     

Foto: Assessoria

SETEMBER-FISH

Pontes e Lacerda define pauta
do festival de pesca primaveril

Evento é uma parceria franca da Prefeitura/Rotary Club    

Foto: Divulgação

TARADO CONTUMAZ

John Lennon é preso
outra vez por estupro

Maníaco sexual violento volta pela 3ª vez pra cadeia   

Foto: Ilustrativa

DEVERES E DIREITOS

Cáceres sedia audiência
pública cidadã amanhã

Presidente do TRE/MT Desembargador Marcio Vidal   

Foto: Assessoria
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A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças importantes 
nos relacionamentos pessoais 
e profissionais. O momento 

pode envolver o aprofundamento de uma 
relação amorosa ou de amizade. Uma 
sociedade pode passar por um momento de 
crise.

Esotérico

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças que levam 
à maior organização de sua 

rotina. Uma decisão pode mudar alguns 
caminhos no trabalho e na saúde, que 
começa a ser encarada com mais 
seriedade.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças, que podem 
s e r  p o s i t i v a s  n o  

relacionamento com os filhos. Um 
romance pode começar a se aprofundar e 
dar um passo à frente. Um projeto criativo 
começar a dar resultados.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e 

necessidade de limpeza emocional. Você 
passa por um processo de transformação 
de sentimentos. O momento é bom para 
planejar ou começar uma reforma em sua 
casa.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de aprofundamento 
emocional e mental e 

n e c e s s i d a d e  d e  a q u i s i ç ã o  d e  
conhecimentos. Uma reunião de negócios 
pode trazer decisões que levam a 
mudanças importantes em sua carreira.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando dias 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  
necessidade de contato mais 

profundo com o Sagrado, dentro e fora de 
você. O momento pode envolver uma 
mudança de escolhas relacionadas ao seu 
caminho espiritual.

A Lua continua em seu 
signo e recebe um tenso 
aspecto de Plutão e Marte 
em Capricórnio, indicando 
um dia de intensidade e 
a p r o f u n d a m e n t o  

emocional e transformação de alguns 
sentimentos. Os medos perdem a força e 
você dá um passo à frente em seu auto 
conhecimento.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e 
necessidade de aprofundar-

se emocionalmente. O dia pede 
momentos de reflexão e auto percepção. 
A meditação pode ajudá-lo no mergulho 
emocional que pede este dia.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando 
dias de mudanças em 

planos e projetos envolvendo sua 
carreira. Um novo projeto pode ser o 
carro chefe dessas mudanças ou um 
convite para fazer parte da equipe de uma 
nova empresa.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando dias 
de mudanças importantes em 
processos emocionais mais 

profundos e necessidade de estar em 
c o n t a t o  c o m  s u a s  v e r d a d e i r a s  
necessidades emocionais. Você vai 
priorizar a intimidade.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando dias 
de mudanças importantes na 
vida financeira. O momento 

pode envolver a necessidade de organizar 
mais minuciosamente seu dinheiro. O dia 
é ótimo para o planejamento de um novo 
investimento.

A Lua continua em Libra e 
recebe um tenso aspecto de 
P l u t ã o  e  M a r t e  e m  
Capricórnio, indicando 
dias de movimento intenso 

na vida social e mudanças em projetos 
em equipe. Um novo contato comercial 
com uma grande empresa, clube ou 
instituição, pode resultar rapidamente 
na concretização de um novo contrato.

By Rosane Michels

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

Aplausos aos organizadores da 3ª Etapa Intermunicipal de Judô pelo brilhantismo do evento que reuniu 
atletas de Cáceres e Pontes e Lacerda. Organização impecável que merece nosso destaque. Parabenizamos 
a todos os judocas que marcaram presença e contribuíram para o sucesso total do evento.

Festejou data nova o jovem Ernani Luiz 
Ladeia Segatto, na oportunidade recebeu 
os parabéns dos familiares e amigos. Que 
essa data se reproduza por muitos anos 
trazendo felicidades e saúde são os nossos 
votos. Parabéns!!!

Parabenizamos Felippe Michelis 
Santos, pela passagem do seu 
aniversário. Que possa ter muitos 
anos de vida abençoados e felizes, 
e que este novo ano seja  de 
harmonia ,  paz  e  dese jos  
realizados. Que Deus esteja 
sempre guiando seus passos e 
intuindo suas decisões, para que 
suas conquistas e vitórias, sejam 
constantes em seus dias. Feliz 
Aniversário!

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

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

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

CALORÃO BRABO
Uma forte massa de ar seco e quente 
mantém o tempo aberto este meio de 
semana no sul e oeste de Mato Grosso, com 
37ºC na terça-feira (14), podendo chegar a 
máxima prevista de 40ºC nesta quinta e 
bater o recorde de tarde mais quente do 
ano, que ainda é de 38,4ºC, registrado na 
última quarta-feira (8). Calor, a bugrada 
está acostumada, o que preocupa mesmo é 
a baixa umidade relativa do ar, de apenas 
9%, que caracteriza situação de 
emergência, segundo o Instituto Nacional 
de Meteorologia, comparando-se aos 
níveis do deserto do Saara, que possui uma 
média entre 10% e 15%.

GRANA PROS VÉIOS
Aposentados e pensionistas do INSS 
começam a receber, ainda este mês, a 
antecipação da primeira parcela do abono 
anual, o décimo, 13º salário. O depósito do 
benefício será feito na folha do INSS, entre 
os dias 27 de agosto e 10 de setembro, 
conforme a Tabela de Pagamentos de 2018. 
Terão direito à primeira parcela do abono 
anual 30 milhões de beneficiários. O 
governo federal estima que a antecipação 
vai injetar na economia aproximadamente 
R$ 20,6 bilhões, nos meses de agosto e 
setembro, considerando-se 35% de 
impostos no gasto pelos consumidores, 
serão mais de R$ 7 bilhões que o governo 
pega de volta, Upalelê,

FAKE-PAPOS
Em política, a guerra do caça-votos 
infelizmente vale-tudo até os fake-papos, 
como o de um candidato a presidente por 
um partido nanico, que nem, aparece nas 
pesquisas, pois não atinge o mínimo de 1%, 
mas quer fazer chorumelas nas redes 
sociais. E não é que o bacana disse que vão 
tentar matá-lo para que ele não chegue ao 
Palácio do Planalto, e que sua estratégia 
para combater tal plano será subir montes e 
jejuar? Aleluia, que tem gente prá tudo, 
nem compensa citar o nome do tal, mesmo 
porque apolíticos, não queremos papo com 
esta raça.

VOANDO ALTO
O movimento anual de passageiros no 
Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon, em Várzea Grande, registrou alta 
de acordo com o anuário estatístico 
operacional divulgado pela Infraero. Em 
2017, foram registrados 2.791,831 
embarcados e desembarcados, enquanto 
que no ano anterior, foram 2.763,234, 
quase 2% a mais. Isso nos vôos de curta 
duração. Por outro lado, a movimentação 
anual de aeronaves (pousos e decolagens) 
teve baixa. Em 2017, foram 26.808 vôos 
regulares e 28.398 em 2016. De acordo 
com o levantamento o horário de pico no 
aeroporto é às 11h00 e o horário menos 
movimentado a zero hora.

NOTA POLICIAL
A GUPM do 6°BPM/6°Comando Regional 
treinou MMA com um meliante esta 
semana que tentou invadir uma residência 
para roubar objetos das vitimas, inclusive 
armado pra intimidar as vitimas. Os 
policiais militares que andam em forma, 
haja física na quadra frente ao quartel, se 
atracaram com o ladrão, flagrado no local 
do roubo, Rua 6 de Outubro, e foi raquetada 
pra todo lugar. Finalmente, dominaram o 
tal, vulgo Coroa, que ficou sem seu 
trabuco, levou umas bolachas na cara e foi 
sossegar no pote.
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Anteontem, prá não dizer que não 
falamos de flores, como dizia o imortal 
Vandré, e que nem tudo está perdido no reino 
tupiniquim, corroído em seus alicerces, a 2ª 
turma do STF, que evitamos rotular de 
supremo, porque supremo é Deus e fim de 
papo, rejeitou novas fakes delações 
premiadas. Foram 3 votos contra 1, na 
rejeição à denúncia feita pela Procuradoria-
Geral da República contra o senador Ciro 
Nogueira e mais dois acusados pelos crimes 
de corrupção e lavagem de dinheiro no 
âmbito da Lava Jato e a gente explica.

Conforme acordo com a acusação, 
feita ao Supremo em 2016, o senador teria 
recebido, R$ 2 milhões de propina da UTC 
Engenharia, em obras vinculadas ao 
Ministério das Cidades, delação de um tal 
Ricardo Pessoa, pessoa ilustre para alguns, 
expert's em bodes expiatórios. 

Pra variar, o único voto favorável às 
delações desconexas, foi do ministro 
Fachin, que não absolve nem a própria 
sombra, mania de condenar e os cambaus. 
Mas, prevalecendo o óbvio, foi voto 
vencido, pois os ministros Gilmar Mendes, 
Dias Tóffoli e Ricardo Lewandowski, que 
não engolem chorumelas, recusaram as 
acusações, claro, desprovidas de provas 
suficientes para abertura da ação penal. 
Assim, como na maioria das delações, cite-
se Delcídio do Amaral, estas rejeitadas, 
também não apresentaram comprovações 
para corroborarem suas citações nos 
depoimentos acalguetados, prevalecendo 
como deveria ser sempre, o in-dubio, pró 
réu.  

Como bem frisou o ministro 
Lewandowski, e a gente concorda em 
gênero, numero e grau, as fakes, tem 
acontecido nas delações por atacado depois 
que criaram esta tal LavaJato, cópia 
rascunho da frustrada Mãos-Limpas da 
Itália, é algo absolutamente inacreditável. 
Tem se permitido no afogadilho, que os 
delatores, inclusive reincidentes, (caso do 

doleiro Youssef - Banestado) façam contato 
antes das delações ou que retifiquem 
posteriormente suas delações. 

Isso, ratificou Lewandowski, 
mostra que é possível a manipulação das 
delações por parte dos delatores e nunca 
duvidamos que isso pode acontecer em 
quatro paredes e a toque de caixa, algumas 
sentenças tem sido prolatadas, sem ad-
cautelam, com base nas frágeis delações, 
premiadas, para quem faz, nem sempre 
comprovadas. Nas lides forenses por 12 
anos em Sampa, nos deparamos com alguns 
casos similares, (não se tratava de delações, 
claro) que juiz X não gosta disso ou daquilo 
e aplicava a canetada, a posteriori, sanada a-
quo. 

O fato da última terça feira, com a 
rejeição contra o senador supra citado, 
apesar da denuncia da PGR, que devia ter 
mais cautelas, apenas vem mostrar que o 
juízo de admissibilidade deve ser prevento, 
quanto ao disposto nas leis, senão vejamos: 
in-verbis -artigo 4º,  §16, da Lei 

12.850/2013, Lei das Delações Premiadas - 
§ 16 – “Nenhuma sentença condenatória 
será proferida com fundamento apenas nas 
declarações de agente colaborador”. 

Daí, não se perder tempo com 
abertura de uma ação penal, que se levada a 
sério a legislação vigente e pertinente, seria 
arquivada na cesta seção, cesta com C 
mesmo de cesto. In-Fini, registramos aqui a 
pérola do criminalista Roberto Podval, 
sobre a necessidade de um certo cuidado nos 
casos de delações, pois não dá para se chegar 
a verdade a qualquer preço. 

E arremata o  não menos renomado 
Marcelo Knopfelmacher, de que se deve 
averiguar as condições que a delação está 
sendo oferecida, para que não seja criado um 
ambiente de denuncismo lastreado em fatos 
não provados. 

Assim foi com Judas Iscariotes, que  
optou pelo benefício da delação premiada e 
decidiu entregar Jesus na operação Lava 
Mãos coordenada pelo Juiz Poncio Pilatos.

Quando me insurgi contra o absurdo 
de estar-se votando, no Supremo Tribunal 
federal, o fim da obrigatoriedade da matrícula 
de crianças nas escolas , apareceram diversas 
pessoas acusando-me de “dizer besteira”. 
Algumas, talvez até bem intencionadas, 
criticaram o fato de que a escola, no Brasil, é 
deficiente  – o que é uma verdade – e estão 
convencidas que podem fazer melhor em casa. 
Reafirmo o que disse e “apanho” com prazer se 
for para defender as crianças, a que fui, as que 
criei e estou criando e todas elas, sejam daqui 
ou da China.

Saíram números da UNICEF para 
mostrar o quão absurdo é esta visão neoliberal 
e – porque não – “meritocrata” da infância. 32 
milhões de jovens (ou 61% dos 53 milhões que 
formam a população brasileira com menos de 
18 anos) são pobres e sofrem de diversos tipos 
de carência. Como os limites usados foram o 
mínimo do mínimo – por exemplo, a renda per 
capita ficou em R$ 346,00 por pessoa por mês 
na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural – não 
é nenhum exagero dizer que este número, para 
padrões médios, ficaria entre 40 e 50 milhões. 

Falta-lhes tudo: casa, comida, água, 
esgoto, proteção contra o trabalho infantil,  
informação… Com todas as carências que 
possam ter, as escolas é onde se pode levar, 

com a rapidez que a urgência da situação 
exige, um pouco de tudo isso e ainda mais: 
socialização, assistência, acompanhamento de 
saúde, proteção contra eventuais maus-tratos 
domésticos. Numa palavra: humanidade, o 
que esta sociedade injusta lhes nega.

O que inspirou Darcy Ribeiro e 
Brizola a fazerem os Cieps foi exatamente isso 
e nos surpreendemos com quantas carências 
encontramos quando meninos e meninas 
puderam ficar na escola o dia inteiro. Lembro 
de algumas, das mais incríveis: de cada dez 
crianças, pelo menos uma tinha deficiências 
visuais sérias, que impediam o aprendizado e o 
convívio pleno e que não foram percebidas ou 
tratadas pelas famílias! 

Em quantas crianças, ao longo de 
décadas, minha mãe, professora primária, 
identificou problemas e não ajudou as famílias 
a enfrentá-los? É claro que os ricos – e bem 
ricos, pois nem a classe média em geral pode – 
dar boa educação a crianças sem que elas 
saiam de suas casas. Podem contratar 
professores, governantas, mini personal 
t r a i n e r s ,  c o z i n h e i r a s ,  a t é  m e s m o  
nutricionistas.

Sim, porque não serão eles que vão 
ficar ensinando MMC e divisão de frações à 
noitinha, quando chegarem em casa, todos os 

dias, não é? O primeiro ensino, no século 19, 
era dado pelos preceptores, uma espécie de 
“criados categorizados” das famílias 
abastadas. Não tenho dúvida que os Lehmann, 
os Setúbal ou até gente da alta classe média 
pode pagar bons professores particulares para 
seus “reizinhos”. Mas a lei é a lei e se o rico não 
for obrigado a matricular seu filho numa 
escola, porque o pobre o seria? Ah, mas terão, 
de tempos em tempos, de fazer exames de 
suficiência! E se não passarem, quem reporá o 
tempo perdido? 

Serão levados à escola à qual não se 
acostumaram compulsoriamente, como 
cachorros para a “carrocinha”? Não se 
enganem: a maioria – não todos, é verdade – 
destes “educadores domésticos” quer é isolar 
os filhos da diversidade humana para 
doutriná-los furiosamente. O “partido” de sua 
escola é o deles e apenas o deles, o partido 
único do fundamentalismo. Não percam seu 
tempo com discursos em favor da “liberdade 
de ensino” e o “direito de escolha”. Ninguém 
tem o direito de criar pessoas que vão 
participar da vida social, como cãezinhos em 
jaulas. Até porque, mais cedo ou mais tarde, 
eles irão viver em meio à vasta fauna humana 
e, queria deus, não como ferozes sociopatas. 
***___Fernando Brito, é jornalista.
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A polêmica da escola do Lar

Lavando mãos Sujas

Cáceres-MT, 16 e 17 de agosto de 2018 03www.jornalcorreiocacerense.com.br

a arma branca. 
O ladrão E.O.F, 22,, que 

se dera mal no roubo e havia sido 
espetado com a faca, precisou ser 
socorrido pela GU BM devido ao 
esfaqueamento e permaneceu sob 
cuidados médico no Hospital 
Regional de Cáceres. 

A vi t ima Y. M. C.  
necessitou de apoio médico, pois 
havia recebido uma capacetada 
que lhe foi desferida por V.T.S,  
19, que foi contido por populares 
e  depois  apresen tado  na  
Delegacia de Polícia de Cáceres 
juntamente com a motocicleta ora 
utilizada.

a madrugada de ontem, N15, por volta das 1h30, a 
G U P M  d o  

6°BPM/6°Comando Regional 
através de solicitação via CIOSP 
deslocou-se para atendimento de 
uma ocorrência de roubo, 
registrada contra uma vitima na 
Praça Barão do Rio Branco, em 
Cáceres.

Ao chegar no local a 
vítima Y.M.C, 17, que estava 
amedrontada e esperava a 
chegada da PM, disse que 
transitava a pé pela Praça quando 

foi surpreendido por dois 
indivíduos que estavam em uma 
motocicleta Honda/CG150 Titan 
Mix EX de cor preta, os quais, 
mediante ameaças, tentaram 
roubar-lhe o telefone celular.

A vítima informou ainda 
que o suspeito da garupa deu-lhe 
uma gravata, ele reagiu, vindo a 
entrar em luta corporal com o 
ladrão e para defender-se o 
atingiu com uma faca que portava 
no momento, afirmando que  a 
faca, ele tinha acabado de pegar 
com um amigo, que havia afiado 

sobre limpeza nas ruas, praças, 
p r a i a  d o  D a v e r o n  e  
conseqüentemente no Rio 
Paraguai, para onde vai a maioria 
dos detritos jogados a esmo, por 
incautos e inimigos da natureza, 
infelizmente em ascensão a cada 
ano que passa.

O  C a p i t ã o  R e n a t o  
Thomas é o idealizador do 

Sicmatur,  para  es tudar  o  
cronograma do evento, que 
espera-se supere as expectativas 
an te r io re s ,  no  tocan te  a  
participações e redução de lixo 
coletado.

Esta expectat iva de 
redução é uma perspectiva das 
a u t o r i d a d e s  q u a n t o  a o s  
programas de conscientização 

o dia 14 de outubro deste Na n o ,  a i n d a  c o m o  
comemorações dos 240 

anos de Cáceres e seguindo a 
tradição anual, será realizado o 
30° mutirão de limpeza do Rio 
Paraguai .  No entanto,  os 
organizadores da empreitada 
estarão já se reunindo nesta 
quinta feira, 16, às 17h00 na 

realizado a ação, sempre no início 
da Piracema. 

A lém da  S i cma tu r,  
participam do mutirão, Marinha, 
Corpo de Bombeiros, Exército, 
Policia Militar, Juvam, Policia 
A m b i e n t a l ,  C o l ô n i a  d e  
Pescadores, Policia Federal e o 
Ibama, este ano a ação conta com 
apoio do Consórcio das Nascente 
do Pantanal, Grupo Fé e Vida, 
Fórum de Luta das Entidades de 
Cáceres (FLEC), Instituto 
Federal de Educação de Mato 
G r o s s o  ( I F E M T ) ,  G r u p o  
G u e r r e i r o s  d a  N a t u r e z a ,  
Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema) e Conselho de 
Defesa do Meio Ambiente 
(Condema).

mutirão e há 29 anos assumiu a 
missão de cuidar do rio. Para ele 
os anos passam e as atitudes dos 
usuários do rio não mudam, haja 
vista, que no 29º mutirão, no ano 
passado, lixo removido encheu 4 
caminhões. "É difícil acreditar 
que isso ainda acontece. As 
pessoas vão ao rio ter o seu lazer, 
mas não se preocupam com o 
meio ambiente" diz o capitão.

Em quase três décadas, 
apesar das ações, mais 340 
toneladas de lixo foram retiradas 
de baias e margens do rio em um 
raio de 80 quilômetros. Desde 
então, o município com a 
colaboração da sociedade 
organizada  e  dos  órgãos  
ambientais e de segurança tem 

A audiência debaterá 
temas relacionados à cidadania, 
abordando assuntos de relevante 
importância a todos que estão 
c o m p r o m i s s a d o s  c o m  a  
democracia envolvendo ética, 
direito e deveres do cidadão, voto 
consciente, política e corrupção.

A reunião tem como 
objetivo, ouvir as peculiaridades 
da região e buscar soluções 
através de orientações. Para o 
desembargador Marcio Vidal, o 
trabalho conjunto é fundamental 
para a lisura do processo eleitoral.

 Tribunal Regional OEleitoral de Mato Grosso 
real iza  amanhã em 

Cáceres Audiência Pública da 
Cidadania. 
 O evento acontece às 8 
horas no Plenário do Tribunal do 
Júri no Fórum da comarca, com a 
presença do Presidente do 
TRE/MT, desembargador Márcio 
Vidal, bem como, de juízes 
eleitorais do pólo de Cáceres, 
servidores da equipe técnica do 
Tribunal, representantes da OAB 
e autoridades do município.

RIO PARAGUAI

Reunião hoje define as metas do
mutirão de limpeza em Cáceres

Da Redação

O Capitão Renato Thomas é o idealizador do mutirão e há 29 anos assumiu a missão de cuidar do rio

Voluntários aderem ao movimento de limpeza do Velho Paraguai   

DIA DO CAÇADOR

Ladrão leva facada em
assalto na Praça Barão

Larápio levou a pior no roubo a transeunte armado    

Da Redação

Foto: PM/MT

Foto: Arquivo

CIDADANIA

TRE/MT realiza na sexta-feira
audiência pública em Cáceres

Da Redação

Des. Marcio Vidal, Pte do TRE/MT estará presente   

Foto: Divulgação
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moradores terão a facilidade no 
reconhecimento da titularidade dos 
imóveis já quitados, inclusive 
aqueles que têm 'contratos de gaveta' 
e até então estavam impedidos de 
receber a escritura por falta de 
documentos.

Dessa forma, com a isenção 
do ITBI, que será levada para a 
Câmara de Vereadores para 
aprovação, o processo fica ainda 
mais barato. 

Os documentos necessários 
para a emissão da escritura 
def in i t iva ,  bem como mais  

casa própria é dar dignidade às 
famílias. 

O nosso  governo i rá  
desburocratizar o processo de 
regularização e estará fazendo 
parceria com outras instituições para 
facilitar a emissão do documento 
com isenção de ITBI (Imposto de 
Transmissão de Bens Imóveis) e 
redução das taxas de cartório”, 
afirmou o prefeito Euclides Paixão.

Dos imóveis da COHAB em 
Mirassol D'Oeste, 100 da Juruena I e 
84 da Juruena II ainda não têm a 
escritura definitiva, onde agora esses 

s mutuários da extinta OCompanhia Estadual de 
Habitação (COHAB) terão 

uma oportunidade para encaminhar 
a escritura definitiva do imóvel nesta 
semana. 
 O Desenvolve MT em 
parceria com a Prefeitura Municipal 
promove mutirão, nesta quinta-feira 
(16) e amanhã, (17), de moradores 
das duas COHABs, Juruena I e 
Juruena II, para tirar dúvidas e dar 
início ao processo de emissão das 
escrituras.

“Garantir o documento da 

Comprovante de residência; e 
Certidão de casamento.

informações, são: Contrato de 
compra e venda; Contrato de gaveta; 
Dados pessoais (identidade e CPF); 

após a vitima fugir e conseguir gritar por 
socorro. 

Aos policiais, ela disse que 
estava varrendo a calçada de onde mora, 
quando o suspeito perguntou sobre 
algum apartamento vazio para alugar. 
Ela então respondeu que o telefone da 
proprietária dos imóveis, estava do lado, 
fixado na parede.

Desconfiada do suspeito, a 
jovem rapidamente trancou o portão e 
entrou para o seu apartamento. No 
entanto, foi surpreendida dentro do seu 
quarto pelo suspeito, que a agarrou pelos 

 meliante John Lennon Cândido Oda Silva, 26, foi preso após 
estuprar uma jovem de 18 anos 

esta semana em Pontes e Lacerda, 
tentando inclusive esganá-la, só não 
c o n s e g u i n d o ,  p o r q u e  e l a  s e 
desvencilhou de suas garras e saiu para a 
rua gritando por socorro.

O  a t a q u e  d o  m a n í a c o 
aconteceu na última terça feira, 14, 
quando ele invadiu o quarto da vítima e 
mediante violência, (enforcando-a) 
obrigou que ela fizesse sexo oral nele. 

O tal John Lennon, foi preso 

braços, deitou-a na cama e começou a 
lhe enforcar. 

O tarado conseguiu tirar a blusa 
e obrigar a vítima a praticar sexo oral 
nele e diante da reação da jovem,  fugiu 
pulando o muro de uma construção de 
alvenaria, que fica no fundo dos 
apartamentos.

Ao correr parta a rua pedindo 
socorro, a vítima encontrou uma equipe 
de policiais civis, que passava pelas 
proximidades. Imediatamente foi feito o 
cerco policial para captura do suspeito, 
que acabou localizado e detido.

Conduzido à Delegacia de 
Polícia de Pontes e Lacerda, o acusado 
foi interrogado e autuado em flagrante 
p e l o  c r i m e  d e  e s t u p r o .  S e n d o 
posteriormente colocado à disposição da 
Justiça. 

Conforme apurou o Correio 
Cacerense, em dezembro de 2011, então 
com 19 anos, John Lennon Cândido da 
Silva, havia sido preso no Morada da 
Serra em Pontes e Lacerda, após abusar 
de uma adolescente de 16 anos e em 
novembro de 2016, já com 24 anos, foi 
preso em Cuiabá, por estuprar a própria 
irmã, obrigando-a a fazer sexo oral.

Apesar da reincidência, do 
grave tipo de crime, do abuso da irmã 
por parte de mãe, o maníaco estava em 
p lena  l ibe rdade ,  f a to  que  gera 
preocupação das moradoras de Pontes e 
Lacerda, que esperam que agora a 
justiça mantenha sua prisão por uma boa 
temporada.

shows foi contratada juntamente com uma 
estrutura de ponta para proporcionar para a 
comunidade lazer com qualidade. 

Na abertura, 20, o show gospel 
com a banda Livres para Adorar; no dia 21, 
será a vez da famosa dupla Brenno Reis e 
Marco Viola e no dia 22 o show mais 
esperado pela população, João Neto e 
Frederico.

Finalizando no dia 23 show com 
bandas regionais. O 17º Festival de Pesca 
será realizado pelo Rotary Club em parceria 
com a Prefeitura Municipal. 

Em breve mais informações e a 
programação completa do festival.

 ontes e Lacerda, próspero município Pna fronteira oeste de Mato Grosso, já 
tem definida a programação do 17º 

Festival de Pesca, evento realizado em 
parceria da Prefeitura Municipal com o 
Rotary Club. nos dias 20, 21, 22 e 23 de 
setembro próximo. 
 Como ocorreu nos anos anteriores, 
o Festival de Pesca de Pontes e Lacerda é um 
evento totalmente gratuito para população, 
ou seja, não é cobrado valor algum para que 
você tenha acesso ao Terminal Turístico, que 
está passando por diversas adequações pela 
equipe da Secretaria de Obras da prefeitura.

Neste ano, uma mega grade de 

COHABS / MIRASSOL

Mutuários poderão regularizar
os 184 imóveis de Juruena I e II

Mutirão acontece hoje e amanhã a partir das 7h00 na Igreja da Comunidade
São Francisco de Assis, próximo da padaria da CIDA, rua em frente ao MPE

Assessoria

Quase 200 casas dos núcleos, ainda não tem escritura definitiva    

Foto: Arquivo

Espera-se que agora o estuprador fique preso por alguns anos   

Foto: Ilustrativa

SERIAL RAPE

Tarado volta a atacar
e tenta esganar vitima
Da Redação

ESTAÇÃO ALEGRIA

Pontes e Lacerda abre festival
de pesca no alvor da primavera
Da Redação

Festival de Pesca de Pontes e Lacerda acontece na primavera    

Foto: Amilto Antonio
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 E sco l a  Mun ic ipa l  ALaranjeira I, encerrou no 
último dia 10 de agosto, a 

primeira etapa do Projeto de 
Leitura e Escrita “Viajando pelo 
Mundo Mágico da Leitura e 
Escrita”, que contempla como 
eixo temático o Meio ambiente. O 
evento promoveu a premiação 
dos alunos até o sexto lugar em 
três categorias, desenho, poema e 
texto.

Na categoria Desenho 

par t i c ipa ram c r ianças  da  
educação infantil até o segundo 
ano. Já a categoria Poema, foi 
direcionada aos alunos do 
terceiro ao quinto ano. E, a 
categoria Texto, para os alunos do 
sexto ao nono ano do ensino 
fundamental.

Para a diretora, Silvana 
Ferreira de Morais, o Projeto 
além de contribuir para a 
melhoria dos índices da escola, 
em especial o IDEB, é muito 

importante porque trabalha a 
realidade dos alunos, ajudando na 
construção do conhecimento. “A 
execução  des t a  p ropos t a  
pedagógica auxilia os nossos 
a l u n o s  a  s u p e r a r e m  a s  
dificuldades em relação a leitura e 
escrita. Os resultados estão sendo 
positivos e os educandos estão se 
esforçando para participar, 
sempre se empenhando nos 
resultados”, observou Silvana.

A diretora explicou que a 

o lgado  ou  aza rado  Fmesmo foi o larápio de 
iniciais L.S (a policia não 

forneceu sequer o prenome dele) 
que na manhã da última segunda 
feira, foi preso em flagrante na 
casa de um policial militar de 
Araputanga,na região de Cáceres.  
A Vítima ao chegar em casa no 
bairro Cidade Alta, deu de cara 
com o ladrão, saindo de dentro 
um dos quartos, após ter 
arrombado uma janela.

Ao ver o dono da casa que 
estava fardado o bandido 
empreendeu fuga ,  sa indo 
correndo e pulando o muro da 
residência e conseguiu fugir do 
local pela rua do fundo da casa. 
No mesmo momento a Vítima 
acionou o 190, que retransmitiu o 
fato ocorrido para a Viatura que 
estava em patrulhamento nas 
proximidades, iniciando assim a 
busca pelo larápio.

Durante as diligências os 

policiais foram orientados por 
populares de que um suspeito 
com camisa vermelha, com as 
m e s m a s  v e s t i m e n t a s  e  
características repassadas havia 
entrado no recinto de festas. A 
guarnição Policial adentrou ao 
local indicado e encontrado o 
suspeito identificado como L.S, 
30, sendo realizado a abordagem 
e busca pessoal.

C o m  e l e  f o r a m  
encontradas várias moedas 
furtadas na gaveta da casa da 
vítima e ainda um a porção de 
maconha, que possivelmente 
seria para o uso pessoal. Na casa 
ainda foi apreendida uma chave 
de fenda que o suspeito utilizou 
para arrombar a janela e adentrar 
a casa. 

Diante  dos  fa tos  o  
suspeito recebeu voz de prisão e 
foi conduzido para a DP de 
Arapu tanga ,  onde  ou t ra s  
providências foram tomadas.

realização promove uma intensa 
integração da comunidade 
escolar com a sociedade. 
“Diversos prêmios foram doados 
por professores, pais e algumas 
empresas de Cáceres”, anuncia a 
educadora.  

Na categoria Desenho o 1º 
lugar foi para Adrian Martins da 
Silva (Educação Infantil). Já 
Maria Eduarda da Silva Prates, 
aluna do terceiro ano, venceu a 
categoria Poema e recebeu um kit 
escolar, um certificado e uma 
medalha.

A g r a n d e  c a m p e ã ,  
vencedora do melhor texto, foi a 
estudante do oitavo ano Tainara 
Cristina de Aguiar Oliveira. Ela 

levou a premiação maior, um 
tablet, um certificado e uma 01 
medalha. A Secretária Municipal 
de Educação, Eliene Liberato 
Dias, parabenizou a Escola 
Municipal Laranjeira I pela 
iniciativa e pela qualidade dos 
trabalhos apresentados.

“A Escola Laranjeira é 
uma unidade do campo e sempre 
se destaca nos seus projetos e 
programas. 

Isto contribui com a 
educação municipal, envolve 
toda a comunidade escolar e 
incentiva os nossos alunos à 
produção da escrita em textos e 
poemas e da arte, através dos 
desenhos”, avaliou Eliene.

TAXASPRAZO
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48
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96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

Taxas para Portabilidade Ativa
Para crédito captado através da portabilidade ativa de crédito adotamos para este
convênio uma estratégia de oferta combinada entre Portabilidade do Crédito e de Salário
que consiste em o associado ter uma taxa reduzida em função de trazer o seu crédito
salário para o Sicredi.

Trazendo apenas a portabilidade de crédito a taxa é de 1,35%, fazendo a portabilidade de
Crédito mais o salário fica 1.30%

Tratar pelo telefone (65) 3211-5200 ou na Agência do Sicredi de Cáceres

PROPOSTA PEDAGÓGICA

Escola Laranjeira promove
projeto de leitura e escrita

Além de contribuir para a melhoria dos índices da escola, projeto é importante porque trabalha a realidade dos alunos, ajudando na construção do conhecimento

Assessoria

Vencedores do concurso Escola Municipal Laranjeira I    

Fotos: Assessoria

FLAGRANTÃO

Ladrão azarado foi preso
furtando a casa de policial
Da Redação

Ladrão L.S (nome o omitido pela policia) se deu mal e foi pro xilindró  

Foto: PM/MT
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site Cáceres Notícias, Jornal 
Correio Cacerense, Thomas 
Uma (Vicente), Neidinho, 
Creidson, Juninho Play, Zumbi 
Lanches,  Sorão, Marajá 
Distribuidora, Elias Bar, 
Padaria Flor do Junco, Marcão 
Segurança Eletrônica,Hélios 
Designer, os vereadores 

Claudio Henrique e Denis, e 
Professor Milton Cesar.

O Presidente da Equipe 
o desportista Wanderlei Alves, 
diz que sem apoio não seria 
possível tem chegado a 
competição, e que na próxima 
rodada espera receber mais 
apoio do empresariado local.

 presidente do Mixto, OVa l t e r  H u d s o n ,  
c o n f i r m o u  e s t a  

semana o nome do técnico 
Toninho Pêsso como treinador 
do time para a disputa da Copa 
FMF deste ano. Com chegada a 
Cuiabá prevista para esta 
quinta-feira, ele retorna ao 
Alvinegro da Vargas após ter 
comandado a equipe no 
Campeonato Mato-grossense 
do ano passado, quando 
conseguiu se manter na 
Primeira Divisão.

De  Minas  Gera is ,  
Toninho trará consigo um 
grupo de 15 jogadores na faixa 
etária dos 21 anos, idade 
mínima para inscrever para o 
torneio seletivo, que dará a 
terceira vaga de Mato Grosso à 
Copa do Brasil do próximo 
ano. O treinador contatou 
jovens atletas de várias partes 
do País como Rio Grande do 
Sul, São Paulo, Paraíba entre 
outros estados. Segundo Valter 
Hudson, o elenco alvinegro 
será completado com outros 
profissionais que atuam em 
Mato Grosso.

“Vamos  espera r  a  
chegada do Toninho em 

Cuiabá para discutirmos 
nomes de outros jogadores 
para completar o elenco. 
Temos bons profissionais que 
estão parados e têm idade para 
disputar a Copinha. O nosso 
trabalho é pés no chão, dentro 
da realidade financeira do 
clube. Dá para formarmos um 
grupo competitivo para brigar 
pela classificação à semifinal”, 
disse o dirigente.

Pelo  planejamento 
inicial da diretoria mixtense, é 
possível que a pré-temporada 

do Mixto inicie ainda na quinta 
ou sexta-feira. O local para a 
apresentação da comissão 
técnica e elenco de jogadores 
será o estádio municipal 
Dutrinha, local também onde 
vai ocorrer maior parte dos 
treinamentos.

Pela tabela divulgada 
pela FMF, o Alvinegro da 
Vargas fará a sua estréia no dia 
22 de setembro, diante do 
Poconé Esporte Clube. Este 
jogo está marcado para o 
estádio municipal  Neco 

 time União cacerense, Oq u e  t e m  v á r i o s  
jogadores do futebol 

amador e alguns que já 
p a s s a r a m  p e l o  f u t e b o l  
profissional, estreou no último 
domingo (12) frente a equipe 
do “Amigos de Cima” do 
bairro Novo Terceiro, um dos 
maiores Campeonato de 
Futebol Amador da grande 
CPA em Cuiabá, a Copa Tuca 
Maia.

O União Cacerense 
venceu a partida na Arena CPA 
3, pelo placar de 2 a 0 com gols 
do experiente Lolo e o atacante 
Roger, ambos com passagens 
pela fera da fronteira. Ainda 
compõe o elenco do time Pajé, 
Tuca e Marciano que estiveram 
no time do Cacerense, treinado 
pelo experiente Rivair, que já 
representou Cáceres em 
diversos time pelo Brasil.

A equipe de Cáceres 

está no Grupo C da competição 
juntos com Amigos 100%, 
Família Leite, Mônaco e 
Amigos de Cima e volta a 
campo no dia 26 de Agosto 
contra a equipe Mônaco. A 
Copa Tuca Maia tem uma 
p r e m i a ç ã o  s u p e r i o r  a  
R$35.000,00 (Trinta e Cinco 
Mil Reais) aos finalistas.

A comissão técnica 
agradece o apoio dos amigos 
Beto Araújo, Elias do Junco, o 

AMADORZÃO FERA

União Cacerense estréia
com vitória em Cuiabá

Com pratas da casa, experientes em jogos da várzea, o azulão esbanja categoria no gramado e promete fazer boa performance no certame cuiabano do CPA-3

Cáceres-Noticias

Grande craques do amador participam do União de Cáceres    

Técnico Toninho Pêsso é aguardado para treinar o time    

RETORNO AO LAR

Mixto confirma a volta de Pêsso
ao comando da equipe alvinegra
S.N c/ Redação

Foto: Assessoria

Foto: Vanessa Fogaça

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Ministério Público Eleitoral Oe m  M a t o  G r o s s o  –  
Procuradoria Regional 

Eleitoral e o Ministério Público do 
Estado  encaminharam uma 
recomendação aos proprietários de 
postos de combustíveis e ao 
Sindicato dos Postos do Estado de 
Mato Grosso (Sindipetróleo), com 
orientações sobre a comercialização 
de combustível durante o período 
eleitoral considerando que houve 
venda irregular de combustível nos 
postos em eleições anteriores. No 
último dia 25 houve reunião entre o 
MPF, MPE e os representantes dos 
p o s t o s  n o  a u d i t ó r i o  d o  
Sindipetróleo, foram apresentadas e 
definidas as orientações constantes 

na recomendação.
A jurisprudência do TSE 

prevê que há a possibilidade de 
entrega de combustível aos cabos 
eleitorais, pessoas que mantém um 
vínculo jurídico estável com os 
candidatos e que não se confundem 
com simples eleitores. 

Porém, o fornecimento deve 
ser com o intuito de que estes 
participem apenas de atos lícitos de 
campanha, tais como a promoção de 
carreatas (quantidade de litros de 
combust íve l  proporc ional  e  
indispensável ao trajeto em 
quilômetros a ser efetuado) e 
locomoção para a realização de 
comícios, encontros do partido ou 
visita do candidato a diferentes 

bairros do município.
A legislação eleitoral  

também define que a veiculação de 
propaganda eleitoral em bens 
particulares deve ser espontânea e 
gratuita, sendo vedado qualquer tipo 
de pagamento em troca de espaço 
para esta finalidade. Logo, é 
p ro ib ida  a  d i s t r i bu i ção  de  
combustível em troca da veiculação 
de propaganda em automóveis e 
outros bens particulares.

O Minis tér io  Públ ico 
Eleitoral destaca, ainda, que os 
p ropr ie t á r ios  de  pos tos  de  
combustíveis não devem emitir 
t i cke ts /va les / requis ições  ou  
similares para novos clientes, 
pessoas físicas ou jurídicas, sem a 
existência de um contrato formal e 
escrito prévio, que deve ser 
informado à Procuradoria Regional 
Eleitoral a cada 20 dias, para fins de 
acompanhamento. Devem ainda 
promover o registro e a identificação 
dos tickets emitidos a candidatos ou 

ENCOMIND AGROPECUÁRIA S/A
CNPJ Nº 24.707.242/0001-88 - NIRE: 51300006120

CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-
se em 23 de agosto de 2018, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rodovia BR 070, s/nº, Km 620, Zona Rural, 
Cep: 78200-000, Cáceres - MT, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1 - Em Assembleia Geral 
Ordinária: a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, 
referente ao exercício social encerrado em 31/12/2017, b) Destinação do resultado do exercício encerrado em 
31/12/2017. 2 - Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Alteração do Artigo 1 do Estatuto Social, para alterar a 
denominação social, substituindo o nome Encomind, em atendimento a exigência formalizada no Contrato de 
Cessão de Quotas de Sociedade Limitada e Outras Avenças, b) Outros assuntos de interesse da sociedade. 
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativo ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017.  Cáceres-MT, 10 de agosto de 2018. Marcus Vinícius Alves Bernardes Botelho - Presidente 
do Conselho de Administração.

partidos políticos, bem como o 
CPF/CNPJ do consumidor que 
esteja abastecendo com o vale 
respectivo.

As doações “in natura” 
realizadas aos candidatos também 
deverão ser registradas com valores 

e CPF do doador e dos consumidores 
que utilizem o abastecimento, bem 
como realizar a emissão de nota 
f iscal  referente a  todos os 
abastecimentos. A informação é da 
assessoria do Ministério Público 
Federal.

A equipe do COC – Centro Oftalmológico de Cáceres Hospital dia e Serviço de Residencia médica em 
Oftalmologia, em parceria com serviços públicos de saúde (UNEMAT, HRCAF), realiza nos dias 16 a 18 de agosto 
de 2018 na cidade de Cáceres, o II Circuito de Atualização em Oftalmologia do Pantanal, que tem como objetivo, 
proporcionar aos participantes, docentes, discentes e profissionais de áreas afins, oportunidade de aprendizado e 
atualização profissional em oftalmologia, assim proporcionar um atendimento mais qualificado à população de 
Cáceres e região.
          Convidados palestrantes de nome nacional e internacional já confirmaram presença. Os temas propostos: 
Catarata, Glaucoma, Uveíte, Córnea, Estrabismo, Cirurgia plástica ocular e Vias lacrimais, demandam alta 
complexidade de conhecimento técnico/científico.

 Governo Municipal de OCáceres inova mais uma vez ao 
tomar uma medida inédita, 

dando início ao cumprimento de 
normas de proteção ao trabalho 
insalubre, cuidados que não existiam 
até então para com os funcionários 
públicos municipais. Foi apresentado 
nesta segunda-feira (14), em reunião 
com representantes do funcionalismo, 
o projeto que visa implantar um 
programa de controle a fim de apontar 
condições insalubres e as formas de 
precaução a perigos que possam 
prejudicar o trabalhador.

Com a contratação de uma 
empresa especializada, a Prefeitura 
começa a por em prática uma 
obediência das Leis Trabalhistas 
reivindicadas há muito tempo pelo 
Sindicato dos Funcionários Públicos 
Municipais de Cáceres. Todo o 
processo de implantação tem o 
acompanhamento e supervisão da 
S e c r e t a r i a  M u n i c i p a l  d e  
Administração, através da equipe do 
secretário Luiz Fernando Bertaglia da 
Silva.

O prefeito Francis Maris Cruz 
participou da reunião que expôs o 
projeto. “Não só estamos cumprindo 
uma lei que antes nunca foi cumprida, 
como também vamos atender a uma 
demanda reivindicada pelo Sindicato 
dos Funcionários, mas, mais do que 

isso, vamos oferecer segurança e 
qualidade de vida, com ambientes mais 
saudáveis e diminuição de riscos a 
t o d o s  o s  t r a b a l h a d o r e s  d a  
municipalidade”, enfatizou Francis.

Os  p r e sen t e s  pude ram 
acompanhar um apanhado geral da 
empresa responsável por elaborar os 
Laudos Técnicos das Condições 
Ambientais de Trabalho (LTCATs), os 
l a u d o s  d e  i n s a l u b r i d a d e  e  
periculosidade e desenvolver o 
Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO-NR 7), 
bem como elaborar o programa de 
Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA-NR).

O Laudo de Insalubridade é 
um laudo técnico elaborado por um 
engenheiro de segurança do trabalho 
ou médico do trabalho, devidamente 
habilitado que avalia a existência ou 
não de risco à saúde do trabalhador. 

Esse Laudo é fundamentado 
nas operações que determinam níveis 
de risco, como, ruído, calor, frio, 
radiação,  agentes  químicos e  
biológicos, poeira, umidade, vibrações 
e outras situações que ofereçam risco 
de danos f ísicos,  mentais  ou 
psicológicos.

Nos próximos dias terá início 
a formação dos laudos a partir de visitas 
das equipes da empresa que elaborou o 
plano de trabalho.

PERÍODO ELEITORAL

MPF alerta donos de postos
sobre venda de combustíveis

As doações “in natura” realizadas aos candidatos também deverão ser registradas com valores e CPF do doador e dos consumidores que utilizem o abastecimento

Assessoria c/ Redação

Abastecimento fora do controle pode gerar crime eleitoral    

Foto: JCC

INOVAÇÃO

Prefeitura implanta projeto
   de proteção no trabalho

Assessoria
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