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PROVA DO CRIME

Na operação foram recolhidos, dentre outros tipos de lixo, ferragens, plásticos, lonas, caixas de geladeiras, pneus, cx d'água rachadas, tambores velhos, etc

Mutirão coleta 3 toneladas de
lixo das margens do Paraguai
Foto: JCC

O monturo na Praça Barão é uma mostra de atos criminosos
cometidos por vândalos que usam e abusam do Rio Paraguai, nada menos
que três toneladas de lixo coletados por voluntários no último domingo em
Cáceres. No mutirão, foram coletados todo tipo de lixo deixado nas praias,
barrancos (margens) do Rio Paraguai em uma extensão de
aproximadamente 240 KM de rio abaixo e acima, de margem a margem.
Página 03

DEMISSÃO SUMÁRIA

Flagrado usando carro oficial
secretário recebe bilhete azul

Foto: facebook

Lixão retirado do rio é uma prova de ações predatórias

EMPREENDEDORISMO

Empretec está com agenda para
entrevistas no SEBRAE/Cáceres
Foto: Assessoria

Está acontecendo
durante toda esta semana
em Cáceres as entrevistas
para mais uma edição do
Empretec, programado para
acontecer no próximo mês
em nossa cidade e de acordo
com Kelly Prado, do
SEBRAE Cáceres, ainda
existem vagas para
agendamento das
entrevistas. Segundo ela, o
SEBRAE no Brasil é o
responsável exclusivo pela
aplicação do Empretec.

Ex-secretário Ademir Patrick não acreditou no azar

O Secretário Municipal de Agricultura de São José dos Quatro
Marcos Ademir Patrick de Moura foi exonerado do cargo após ter sido
flagrado no final de semana utilizando o veiculo oficial da secretaria para
fins particulares. O prefeito Ronaldo Floreano justificou a exoneração do
secretário que já havia anteriormente sido alertado sobre o uso indevido de
veículos da secretária. Página 04

SEM PROBLEMAS

Balanço do PROCON de Cáceres
revela mais de 1.000 atendimentos
Foto: JCC

Página 03

Kelly Prado, da unidade do SEBRAE/Cáceres

MULAS AÉREAS

Bolivianos aterrisam com 28 arrobas de cocaína pura
Foto: PM MT

Em Cáceres o PROCON vem atuando de maneira firme

Num balanço de 2017 até o dia 11 deste mês, a agencia do
PROCON de Cáceres, realizou nada menos que 1.108 atendimentos a
pessoas, que fizeram reclamações sobre produtos, serviços ou empresas.
Em Cáceres o PROCON vem atuando de maneira firme, dando bons
resultados, exemplo, uma loja da cidade que teve de indenizar um cliente
em 200 mil reais. Página 03

Policiais apreenderam em uma fazenda
próxima à divisa com Reserva do Cabaçal, uma
aeronave com 420 quilos de cocaína, efetuando a
prisão dos bolivianos, Carlo Añes Dorado, 24, e
Fabio Andrade Lima Lobo, ocupantes do avião
carregado com 420 quilos de cocaína pura. Os
mulas aéreas disseram não saber quem era o
proprietário da droga, nem o receptador.

Página 04
Carlo Dorado e Fabio Lobo não entregaram os patrões
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Qué...da, Óh! Desemprego?
DETENTAS/ALTA
Nos últimos 16 anos, multiplicou-se por oito
a quantidade de mulheres presas no Brasil.
Segundo o Departamento Penitenciário
Nacional (Depen) do Ministério da Justiça, o
número de presas passou de 5.601 em 2000
para 44.721 em 2016. Com o aumento, a
representação feminina na população
prisional passou de 3,2% para 6,8%. O Brasil
tem a quinta maior população de detentas do
mundo e a terceira se considerados ambos os
sexos. Das 1.422 prisões brasileiras, apenas
107 (7,5%) são exclusivamente femininas e
outras 244 (17%) mistas, conforme o Depen.
Entre as 44,7 mil detidas, 43% são
provisórias, à espera de julgamento
definitivo.
GASOLINA/INFLAÇÃO
O preço da gasolina vendida pela Petrobras
nas refinarias foi elevado em 0,8%, a partir
deste sábado último, (14). A informação foi
divulgada na sexta-feira (13) pela estatal e
mesmo não significando necessariamente,
aumento nos postos de gasolina, é claro que
o brasileiro dono de posto vai postar na
bomba, pra não ficar atrás da roubalheira do
governo. Por falar em governo, a grande
mentira atual é a tal queda da inflação. Se
tudo é base nos combustíveis, o resto é
conversa mole mesmo e quem fica só, nesta
patifaria, é o povo consumidor mesmo, uma
vergonha!
SEGUNDA INSTÂNCIA
O Ministro Mauro Campbell Marques, do
Superior Tribunal de Justiça, determinou a
remessa dos inquéritos que tramitam no
Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre as
interceptações telefônicas ilegais operadas
por policiais militares no estado e decretou
sigilo sobre as investigações. A decisão do
ministro, atende aos pedidos feitos pelo
governador Pedro Taques (PSDB) e pelo
Ministério Público Federal (MPF). Ao impor
o sigilo, o ministro argumentou ser um ato
necessário para preservar a atual fase da
investigação. Melhor assim, pelo menos
pára um pouco o diz-que-diz, de fulano é
isso, sicrano é aquilo e tal e coisa.
JÚRIS TANTUM
A Advocacia Geral da União encaminhou
um parecer favorável à revisão da prisão em
segunda instância ao STF, defendendo que
só deve haver prisão depois de esgotados
todos os recursos da defesa. A manifestação
foi assinada pela advogada-geral da União,
Grace Mendonça. De acordo com ela, o
parecer faz um histórico do tratamento que o
STF tem dado ao debate, alinhando as
recentes mudanças de interpretação da Corte
ao princípio constitucional da presunção da
inocência, uma porta, que, segundo Grace
Mendonça, não pode ser fechada. Desta vez,
a gente precisa reconhecer que a AGU está
corretíssima e quem preserva o Direito com
Justiça, não pode ser contra.
CONVERSA DE PESCADOR
Um relatório divulgado no início do mês
pelo Ministério da Transparência e
Controladoria-Geral da União apontou
pagamentos irregulares no seguro defeso ao
pescador artesanal no país. Em Mato Grosso
o levantamento mostra que 54,55% dos
beneficiários não se enquadravam no perfil
para recebimento do benefício. Aqui no
matão, o número de pescadores cadastrados
supera os 10 mil e o valor acumulado de
pagamentos entre 2010 e 2015 ultrapassou
R$ 177 milhões, ficando em 7ª colocação.
Vergonha, fraudar o tal seguro defeso, que é
um benefício temporário pago aos
pescadores artesanais durante o período
proibitivo de pesca.

Heureca, Aleluia, ... o desemprego
no Brasil está caindo mais que manga em
tarde de ventania, ulalá, que o milagre
brasileiro está de volta, sem aperreios
gentarada, que depois do tal Brasil Mame ou
deixe-o, chegou a hora do pobre
desempregado também mamar, pra não
chorar de tanta enganação, Égua, que quem
fala demais dá bom dia a cavalo, né mesmo?
Pois é, Seu Zé, e os economeses do governo
Temerário chutam com os dois pés, na nossa
bunda, claro, apregoando aos quatro cantos
que o desemprego parou de aumentar.
Se verdade fosse, até que seria uma
boa notícia à primeira vista, mas,como tudo
que vem da Casa Grande, nós da senzala,
precisamos analisar, já que a precarização e
a desistência da busca por trabalho podem
explicar o comportamento dos números. E a
reforma trabalhista, que foi votada no
Senado, pode fazer com que um cenário
conjuntural passe a ser estrutural.
Eles medem um desemprego de
13,3% no trimestre encerrado em maio,
estável em relação ao trimestre
imediatamente anterior, com a taxa de
12,8% no trimestre encerrado em julho.
Certo?, Errado, não se mede desemprego
comparando um trimestre com o outro. Há
que comparar o trimestre deste ano com o
mesmo trimestre do ano passado devido o
fenômeno chamado sazonalidade. Em cada
período do ano há maior ou menor demanda
por trabalhadores. Em um período as
demissões aumentam, em outro as
contratações aumentam, tudo dependendo
daquele período, isso em setores sensíveis
da economia à sazonalidade.
Não são todos os setores que são
influenciados pelo período do ano no que diz
respeito a contratações ou demissões, mas a
conta total do número de empregados e
desempregados é afetada pelos setores
sensíveis à sazonalidade, que são setores
que empregam muito, como o do comércio

varejista ou da agricultura. O fato é que o
desemprego aumentou fortemente.
Quando Temer assumiu o governo,
em maio de 2016, o desemprego no país era
de 11,6% e, agora, é de 13,6%, ou 1,5
milhões de desempregados a mais no país.
Como temos ética e responsabilidade
jornalística, há mais de meio século,
recusamo-nos a mentir, que o desemprego
caiu, desculpa esfarrapada de economeses
do governo neoliberal para justificar a
reforma trabalhista. As tais pesquisas não
explicam que de cada 100 brasileiros em
idade de trabalho só 53 trabalham, três
procuram emprego e não encontram e 44
não trabalham nem procuram emprego. É
considerado desempregado quem procura
emprego e não encontra (3%) sobre o total
dos que procuraram emprego (56%): 3% /
56% = 5%. Quem não procura (44%)

tecnicamente não está desempregado.
Esta não é uma manipulação
estatística feita pelo governo brasileiro.
Porém, se a estatística não é manipulada, sua
interpretação é. Baseado na estatística de
desemprego, o governo sugere que quase
todos os brasileiros têm emprego. Na
realidade, quase metade (47%) não tem.
Pior, o número de empregos tem
caído. Só nas maiores regiões
metropolitanas há hoje 142 mil empregos
menos que há um ano. Por que o desemprego
continua caindo, então? Porque o número
dos que desistiram de procurar emprego foi
maior do que a queda do número de
empregos. E pra não morrer de fome,
milhões tem procurado a informalidade,
sem carteira assinada, claro, e mesmo no
sub. emprego, são considerados
empregados, chupa essa manga!

Liderança Sustentável: Um diferencial para as empresas
Sustentabilidade é um termo muito
empregado para falar de cuidado com o
meio ambiente e com o mundo. Mas a
palavra pode ser usada em toda e qualquer
área que se interesse por atitudes
conscientes. Não é por acaso que ele foi
parar nas empresas e consultorias de
recursos humanos, culminando em termos
como liderança sustentável.
Aliás, você sabe o que é isso? Os
resultados de uma instituição não estão mais
focados apenas nos indicadores financeiros.
Buscar a evolução da organização, das
pessoas e da sociedade são as principais
características da liderança sustentável. O
conceito segue o princípio da distribuição de
poder e também prioriza o cuidado com o
meio ambiente, para que as atividades
desenvolvidas não ameacem o bem-estar
das futuras gerações.
O líder sustentável precisa criar um
ambiente favorável para que esse
desenvolvimento aconteça. Uma das
atitudes é saber reconhecer os pontos fortes
e fracos da empresa e contar com o apoio de
colaboradores qualificados para a gestão de
cada área.
Dentre os desafios estão a
apresentação de produtos inovadores,

praticar ações que aperfeiçoem a vida das
comunidades e buscar o envolvimento das
pessoas – ações que unem o tripé da
sustentabilidade (ambiental, social e
econômico).
A liderança sustentável implica
também em agregar benefícios que
melhorem a qualidade de vida dos
colaboradores como um bom ambiente de
trabalho, a participação nos lucros, bancos
de idéias com premiações e uma causa
social.
Ricardo Voltolini, autor de 5 livros
sobre o tema, define líderes sustentáveis
como “indivíduos que 'lideram com
valores'. ” Para ele essas pessoas têm grande
capacidade de autoconhecimento e sabem a
medida exata entre racionalidade e
emotividade.
Têm boas percepções sobre si, seus
liderados e a empresa, e tomam decisões
orientadas pela intuição e por convicções e
princípios bem arraigados. Estão acima dos
líderes convencionais justamente por terem
essas capacidades mais elevadas.
N a o rg a n i z a ç ã o , é p r e c i s o
implementar o processo de mudança
instituindo visão e missão relacionados à
sustentabilidade; mensurar os desempenhos
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com base em metas específicas – como
tratamento de efluentes, mitigação da
poluição e dos gases do efeito estufa, gestão
da água e luz; alinhar estratégias e metas
com todas as unidades operacionais;
envolver fornecedores na estratégia verde;
comunicar os resultados e a evolução por
meio de relatório de sustentabilidade e
canais de comunicação da corporação;
educar os stakeholders (partes interessadas),
dentre outras atribuições.
A responsabilidade social e a
sustentabilidade devem permear as decisões
do novo líder empresarial.
Em tempos de consumo excessivo e
escassez de recursos naturais, o grande
desafio mundial é aliar desenvolvimento
com a preservação da biodiversidade e do
meio ambiente. Em uma corporação, esse
gênero de liderança proporciona resultados
como um maior aproveitamento das
matérias-primas e do tempo de cada
colaborador, o que gera mais lucros com
menor impacto ambiental. Preparado para
incentivar os seus liderados sustentáveis?
Então, Avante!

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048

Anos

Rosane Michels - Editora
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OPERAÇÃO LIMPEZA

De margem a margem, em media, foi realizado 240 km de coleta de lixo retirados, e infelizmente mais uma vez foram coletados 6 caminhões basculantes trucados

Mutirão retira 3 mil kg
de lixo do Rio Paraguai
Assessoria c/ Redação

Foto: JCC

N

o último domingo,
voluntários de Cáceres
realizaram mais um mutirão
de limpeza do Rio Paraguai, uma
ação coletiva que envolve toda a
população cacerense, uma
idealização do Cap. Renato Thomas,
militar aposentado da Marinha do
Brasil, empresário do segmento
turístico e de navegação aquaviária.
O principal objetivo dessa
ação é retirar, coletar todo o lixo
deixado nas praias, barrancos ou seja
nas margens do Rio Paraguai em
uma extensão de aproximadamente
120 KM de rio abaixo e acima, de
margem a margem em media de
240KM, que passa pela área urbana
da cidade, lugares freqüentados pela
população, tanto para o seu Lazer,
entretenimento, bem como para o
trabalho, renda e inclusão social etc.,
além de servir com sua água e
extração de alimento através da
pesca
Neste 29º Mutirão foram
evolvidos na ação coletiva: 6
Embarcações de Grande Porte
(Lanchas e Barcos Hotéis) de apoio,
52 embarcações de pequeno Porte
(Barcos Motores e Piloteiros) para
coletar inscritos por voluntários,
Entidades, Instituições, Associações
e dos Órgãos Governamentais e não

longo das margens do Rio Paraguai e
que retirado, será encaminhado para
o Centro de Reciclagem para o
processo e resultado será revertido
em benefício das Cooperativas de
Catadores.
Também como forma de
conscientização ambiental foi
realizado pela Sec. de Educação, o
Concurso de Redação sobre o Rio
Paraguai, cujos vencedores foram os
alunos das Escolas Municipais
Isabel Campos e Raquel Ramão,
com prêmios do 1º ao 3º lugar,

SEM PROBLEMAS

PROCON de Cáceres fez mais
de 1.000 atendimentos em 2017
Assessoria c/ Redação
Monturo na Praça Barão é uma mostra da coleta no Rio

Governamentais, com a participação
efetiva de 260 pessoas, espalhados
em uma extensão do Rio Sepotuba
ao Rio Jauru.
De margem a margem, em
media, foi realizado 240 km de
coleta de lixo retirados, e
infelizmente mais uma vez foram
coletados 6 caminhões basculantes
trucados, com uma estimativa de

3.000Kg por veiculo de lixos
volumosos (ferragens, plásticos,
lonas, caixas de geladeiras, pneus, cx
d'água rachadas, tambores velhos
etc.). No geral,
80% de lixo domestico,
coisas que não servem mais em casa,
levados pelas pessoas e deixados nos
acampamentos, nas margens e
praias, repetidos vezes ao ano, ao

CAPACITAÇÃO

SEBRAE/Cáceres agenda
entrevistas para Empretec
Da Redação

E

stá acontecendo durante toda
esta semana em Cáceres as
entrevistas para mais uma
edição do Empretec, programado para
acontecer no próximo mês em nossa
cidade e de acordo com Kelly Prado, do
SEBRAE Cáceres, ainda existem vagas
para agendamento das entrevistas, que
podem ser solicitadas pelos telefones
(65) 3211-6700 e/ou (65) 99612-5459.
Prado destaca, que as entrevistas são
gratuitas. O Empretec, programa de
educação empreendedora concebido
pelas Nações Unidas, é uma das maiores
ações da história do SEBRAE, por onde
mais de 190 mil pessoas já passaram
pelas mais de 8 mil turmas de formação
organizadas em todos os 27 estados,
fazendo do país um líder mundial de
capacitação.
Segundo Kelly Prado, o
SEBRAE no Brasil é o responsável
exclusivo pela aplicação do Empretec,

ofertados pelo Cap. Renato Thomas,
para incentivar as escolas e os alunos
em trabalhos futuros.
A Organização do Mutirão
de Limpeza contou com diversas
parcerias, entre entidades
Governamentais e não
Governamentais, Associações,
Clubes de Serviços, Comunidade
Voluntária, que contribuem direta e
indiretamente com a realização
desse evento de sensibilidade e
preocupação preservacionista das
águas do Rio Paraguai.

que traz a proposta de desenvolver um
conjunto de características que
compõem o perfil ideal para o
empreendedor. De maneira dinâmica, o
trabalho desenvolvido nos seminários
permite uma aplicabilidade direta no
mercado e nos negócios.
Enfatiza ela, que a metodologia
do Empretec é inovadora e interativa,
incluindo palestras, vídeos, dinâmicas
individuais e em grupo, trazendo um
estímulo adicional para os
empreendedores participantes além de
fortalecer a estratégia para a condução
dos seus negócios de forma competitiva.
Em Cáceres o seminário
acontece de 6 a 11 de novembro
próximo, quando serão 6 dias de
capacitação onde o participante é
desafiado em atividades práticas,
cientificamente fundamentadas que
apontam como um empreendedor de
sucesso age, tendo como base 10
Foto: Reprodução

características comportamentais: Busca
de oportunidade e iniciativa,
Persistência, Correr riscos calculados,
Exigência de qualidade e eficiência,
Comprometimento, Busca de
informações, Estabelecimento de metas,
Planejamento e monitoramento
sistemáticos, Persuasão e rede de
contatos e Independência e
autoconfiança. Segundo pesquisa do
SEBRAE, após o seminário, 54% dos
participantes disseram se sentir mais
seguros para tomar decisões e 31%
passaram a escrever seus planos de
negócios, contra apenas 7%
identificados como aptos antes da
formação. O estudo apontou ainda que
71% das empresas cresceram e 99% dos
alunos indicariam o Empretec para
outros empresários.
O investimento para Pessoa
Jurídica é de R$ 1.100,00 e para Pessoa
Física de R$ 1.300,00 podendo ser
parcelado em até 5 vezes. Para maiores
informações ligue (65) 3211-6700 e/ou
(65) 99612-5459.

O

PROCON de Cáceres fez um
balanço de seus atendimentos e
até o dia 11deste mês de
outubro, 1108 pessoas fizeram
reclamações sobre produtos, serviços ou
empresas. Todas as reclamações são
registradas em um sistema e para cada
caso, as medidas cabíveis foram
realizadas.
Ao fazer uma queixa no
PROCON, o reclamante deve levar
documentos pessoais e documentos
relativos ao objeto de reclamação. Após
fazer o cadastro é decidido qual o melhor
meio de proceder, dependendo a
situação, pode ser resolvido com uma
ligação para a empresa, conhecido como
Atendimento Preliminar, que na maioria
dos casos já resolve o problema.
Outro tipo de atendimento do
PROCON é a CIP, Carta de Informação
Preliminar, onde a reclamação é
registrada e enviada para a empresa de
forma oficial.
Ao receber esse tipo de
reclamação a empresa tem até 30 dias

para responder. Nesse caso quem fez a
reclamação tem que ficar atenta ao prazo
para voltar ao PROCON e dependendo
da resposta da empresa, tomar outras
atitudes.
Quando as negociações iniciais
falham, o PROCON então agenda
audiências entre o consumidor e a
empresa, para que seja resolvido o
problema. A fiscalização na cidade,
normalmente quando as reclamações de
uma determinada área aumentam muito,
é feita pelo PROCON estadual, além da
Vigilância Sanitária que também atua
quando necessário.
Em Cáceres o PROCON vem
atuando de maneira firme, dando bons
resultados, exemplo, uma loja da cidade
que teve de indenizar um cliente em 200
mil reais. Apenas em Setembro foram
238 atendimentos, número que segundo
a Coordenadora e Conciliadora Dra
Mariana Douradinho tende a aumentar
com a chegada do fim do ano,
concluindo ela, que duvidas podem ser
tiradas pelo telefone (65) 3223-6237.
Foto: JCC

Agencia do PROCON/Cáceres fica na Av. Getulio Vargas 285

Em Cáceres, seminário acontece de 6 a 11 de novembro
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Os dois mulas aéreas que saíram domingo da Bolívia com a droga no avião, disseram que a função transportar da cocaína, ignorando quem era o proprietário

Força Tática prende bolivianos
com 420 kg de cocaína em avião
R.P c/ Redação
Fotos: PM-MT

Aeronave no solo e no destaque: Carlo Dorado e Fabio Lima Lobo

P

oliciais apreenderam no
último domingo, 15, em
uma fazenda localizada a
200 km da sede de Tangará da
Serra, próximo à divisa com o
município de Reserva do
Cabaçal, uma aeronave com 420
quilos de cocaína, efetuando a
prisão de dois bolivianos, Carlo
Añes Dorado, 24, e Fabio
Andrade Lima Lobo, ocupantes
do avião.
A operação foi
desvendada a partir de
investigações da Polícia Federal e
contou com o apoio da Força

Tática do VII CR da Polícia
Militar.
De acordo com o Tenente
Furquim, da PM, a Polícia
Federal tinha informações de que
um avião carregado de drogas
pousaria em uma pista na referida
fazenda.
“O comandante da Força
Tática acionou então uma equipe
composta por seis homens e junto
com a PF iniciou a operação.
Conseguimos então entrar na
fazenda e descobrir a pista de
pouso”, relata o Tenente.
No local os policiais se

depararam com uma equipe dos
receptadores, que diante do flagra
inesperado, tentaram evadir com
o veículo, mas acabaram
colidindo em uma árvore,
abandonando o carro e se
embrenhando na mata.
“Não logramos êxito na
captura dos receptadores, mas,
tínhamos informações de que a
droga chegaria e por isso ficamos
na mata escondidos aguardando”,
conta Furquim.
Depois de quatro horas de
espera dos policiais, o avião
pousou, carregado com 420
quilos de cocaína pura. O piloto e
o co-piloto, os bolivianos Carlo
A. Añes Dorado e Fabio A.
Andrade Lima Lobo, 25, foram
presos sem oferecer resistência.
Segundo o Tenente, os
dois disseram que sua função era
apenas fazer o transporte da
droga. “O que sabemos é que a
droga seria armazenada para
posterior remessa. Eles saíram no
domingo pela manhã da Bolívia.
A única informação
passada foi de que eles eram
responsáveis pelo transporte.
Disseram não saber quem era o
proprietário da droga, nem o
receptador,” comentou Furquim.
Como se trata de tráfico
internacional, todo o material
apreendido, bem como a

ROLÊ PARTICULAR

Secretário exonerado por
uso ilegal de carro ocial
P.O.L c/ Redação

O

Secretário Municipal de
Agricultura de São José
dos Quatro Marcos,
Ademir Patrick de Moura foi
exonerado do cargo após ter sido
flagrado no final de semana
utilizando o veiculo oficial da
secretaria para fins particulares.
Conforme os vereadores
Renilson Senhorinho, José
Olímpio de Melo e James Silva,
no ato do fragrante foi constatado
que desde o período da manhã de
sábado último (14), o secretário
havia deixado o veiculo em frente
a casa de velório para auxiliar um
pedreiro na construção de um
tumulo no cemitério São José.
Diante da situação e de
acordo com a Lei nº 733 de 8 de
Outubro de 1.998, os vereadores
acompanharam o secretário e o
veiculo até o pátio da prefeitura.
A Lei proíbe o tráfego de
veículos pertencentes ao
Patrimônio Público Municipal,
fora do horário de expediente e
determina que após o expediente,

todos os veículos devem ser
recolhidos ao pátio da Prefeitura.
O prefeito Ronaldo
Floreano dos Santos, justificou a
exoneração do secretário que já
havia anteriormente sido alertado
sobre o uso indevido de veículos
da secretária.

Oxalá, a extrema
reprimenda justificada
legalmente pelo executivo, sirva
de exemplo e alerta a demais
funcionários públicos, que
empregados, pagos pelo povo,
extrapolam suas funções,
abusando do poder.

aeronave, um monomotor Cessna
210 e os dois presos foram
transferidos Cuiabá, onde o caso

segue nas mãos da Polícia
Federal.

MAROLA NO BURACO

Trio da erva escorrega com
mais de 3 arrobas de xibaba
Redação c/ PM/MT
Foto: PM-MT

Gean, Leandro e Wellington, presos por tráﬁco de drogas

P

oliciais militares do
Grupo de Ações Rápidas
(CAR) de Sinop, região
norte de Mato Grosso, prenderam
na noite da última sexta feira, 13,
Gean Erlich da Silva, 26,
Welington Lopes Gonçalves de
Souza, 18 e Leandro Rosário
Kreusch, 22, apreendendo com o
trio em situações diversas, mais
de três arrobas de maconha.
Segundo o boletim de
ocorrência, dois dos jovens
estavam em uma motocicleta e
AP avistarem a viatura,
empreenderam fuga na região
central da cidade, só sendo
capturados após caírem da moto.
Com um deles foi
localizado um tablete de
maconha com aproximadamente
um quilo.

Segundo o documento
policial, o suspeito acabou
revelando que a droga seria
trocada por uma arma de fogo.
Os policiais se
deslocaram até a residência de um
deles, localizada no bairro Buritis
e prenderam o terceiro suspeito
que estava de campana no
imóvel.
Na casa, os policias
encontraram diversas porções de
drogas e no do quintal, escondido
em um buraco, foram localizados
os 50 tabletes com
aproximadamente um quilo cada,
mais uma balança de precisão.
A droga foi apreendida e
os suspeitos encaminhados à
delegacia de Polícia Civil para as
providências cabíveis.

Foto: Tangará.gov

Secretário Ademir Patrick de Moura foi exonerado do cargo

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de outubro de 2017

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

ANO LETIVO

Ao término do ano letivo ocorrerá o período de férias escolares com início em 26 de dezembro de 2018 e término em 24 de janeiro de 2019, pelo prazo de 30 dias

Seduc divulga calendário
escolar 2018 para a rede
Assessoria c/ Redação
Foto: Arquivo

Início das aulas acontecerá em 15 de fevereiro de 2018

A

Secretaria de Estado
de Educação, Esporte e
Lazer (Seduc-MT)
publicou o calendário escolar
para ao ano letivo de 2018 na
rede estadual de ensino.
O início das aulas
ocorrerá em 15 de fevereiro e o
término em 21 de dezembro e a
P o r t a r i a
N º
362/2017/GS/SEDUC/MT,
publicada no Diário Oficial do

dia 12 de outubro, determinou
o mínimo de 200 dias letivos e
respeito à carga horária
estabelecida nas matrizes
curriculares.
O documento
estabelece ainda, que no
término do 1º semestre letivo
ocorrerá o período de recesso
escolar, pelo prazo de 15 dias,
de 14 de julho a 29 de julho de
2018, destinado aos alunos e

professores que estejam em
sala de aula, articulação da
aprendizagem, sala de recursos
multifuncionais, intérprete de
libras, instrutor surdo, auxiliar
de turmas e motoristas lotados
nas escolas estaduais.
Ao término do ano
letivo ocorrerá o período de
férias escolares com início em
26 de dezembro de 2018 e
término em 24 de janeiro de
2019, pelo prazo de 30 dias.
As férias dos demais
servidores lotados nas
unidades escolares e não
contempladas na portaria serão
tratadas em portaria específica.
A secretária-adjunta de
Gestão Educacional e
Inovação, Marioneide
Kliemaschewsk, explica que a
Seduc encaminhará para as
unidades escolares o modelo
de calendário 2018, com datas
estabelecidas para adequações
às suas especificidades.
A direção da escola
deverá preencher esse modelo,

SOSSEGO PÚBLICO

Juíza proíbe carro de som
durante campanha política
Assessoria
Foto: Ilustrativa

Com 5 candidatos, carro de som, estaria fora de certos limites

A

juíza da 18ª Zona
Eleitoral de Mirassol
D'Oeste, Edna Ederli
Coutinho, reuniu-se ontem, (17),
às 13h30, no Fórum da comarca,
com os cinco candidatos a
prefeito, respectivos candidatos a
vice e representantes partidários,
para discutir regras da
propaganda eleitoral.
O município de Mirassol
D'Oeste terá uma nova eleição
para prefeito e vice-prefeito no

próximo dia 19 de novembro.
A campanha nas ruas está
autorizada desde o dia 12 de
outubro e a magistrada já deixou
claro aos candidatos que a Justiça
Eleitoral não vai tolerar abusos.
Nessa reunião, a
magistrada discutir as regras para
a realização da campanha
eleitoral e o plano de mídia para a
propaganda no rádio, tentando
um acordo entre os candidatos em
relação aos custos da campanha,

para tentar reduzir o número de
cabos eleitorais.
Outra preocupação da
magistrada é quanto ao sossego
da população durante a campanha
eleitoral.
“Temos cinco candidatos.
Se cada um contratar quatro
carros de som, teremos vinte
carros com som em volume alto,
percorrendo a cidade, que já é
pequena.
A propaganda eleitoral é
um direito dos candidatos e
também da população, para que
ela conheça as propostas de cada
um.
Mas a propaganda precisa
ser feita dentro de certos limites,”
pontuou Ederli.
Concorrem aos cargos de
prefeito e vice-prefeito,
respectivamente, os seguintes
candidatos: Edvaldo Paiva e
Irineu da Farmácia, pelo PSD;
André Gimenes e Laércio Alves,
pelo DEM; Euclides Paixão e
Fransuelo Ferrari, pelo PP;
Gelson Miranda e Antônio
Gregório, pelo PT; e Dr. Marcel e
Marcos Wilson, pelo PTB.

aprová-lo em Assembléia
Geral e encaminhar assinado
pelo diretor, presidente do
Conselho Deliberativo da
Comunidade Escolar (CDCE)
e assessor pedagógico para a
Seduc, entre os dias 16 e 23 de
outubro de 2017, pelo e-mail
gestao.legislacao@seduc.mt.g
ov.br.
Para atender à
organização escolar própria da
Educação do Campo,
Educação Quilombola e
Educação Indígena, o
calendário escolar poderá ser
adequado à realidade de cada
região, obedecendo às

exigências previstas na
legislação de ensino quanto ao
mínimo de dias letivos e carga
horária anual.
Para atender ao
calendário letivo/2018, os
professores deverão inserir até
o prazo máximo de 22 de
dezembro de 2017, os dados da
vida acadêmica dos alunos no
Diário de Classe/2017, versão
eletrônica, possibilitando a
Secretaria Escolar realizar o
fechamento do respectivo ano
letivo, até 29 de dezembro, no
Sigeduca/GED para que o
processo de atribuição de aulas
não seja comprometido.

MARGENS DO RIO

Policia localiza carrão de
comerciante sequestrada
F.A c/ Redação

N

a manhã da ultima sextafeira, 13, Policiais
Militares de São José dos
Quatro Marcos na região de
Cáceres, receberam uma ligação
de uma mulher relatando ter sido
seqüestrada juntamente com seu
veículo, Hyundai Elantra, de cor
branca, com placas OBB-642, de
São José dos Quatro Marcos.
Segundo ainda
informações repassadas aos
policiais, a mesma se encontrava
próximo ao seu veículo na Praça
da Matriz, centro de Quatro
Marcos, onde também possui um
comércio, quando foi
surpreendida. Um dos criminosos
armado teria lhe abordado e
anunciou o roubo, levando a
vítima e deixada na estrada que dá
acesso a MT-250, próximo ao
distrito de Bocaiuval, município
de Porto Esperidião.
Ao receber as
informações, a PM de Quatro
Marcos, acionou várias Unidades

da Polícia Militar pertencente ao
17º BPM de Mirassol D'Oeste,
que passaram a se mobilizar
realizando bloqueios e
diligências, nas possíveis rotas
tomadas pelos ladrões. O fato
também foi comunicado ao
Gefron, que ficou em alerta na
região de fronteira.
Durante diligências
realizadas em Porto Esperidião,
os PMS receberam uma denúncia
anônima de que o carro roubado,
poderia ser localizado na região
do Beira Rio, na prainha. Os PMS
do 1º Pelotão foram até ao local
onde localizaram o veículo
abandonado às margens do rio
Jauru.
Nenhum suspeito foi
localizado nas proximidades,
mas os policiais continuam a
realizar diligências para
identificar os criminosos que
teriam abandonado o carro. O
veículo foi encaminhado para a
DPJ de Porto Esperidião.
Foto: PM-MT

Hyundai Elantra foi abandonado pelos ladrões na Prainha
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MUTIRÃO RURAL

A MT 473 é a principal veia artéria do município de Pontes e Lacerda e atende a centenas de propriedades rurais e também dá acesso a Bolívia

Associação e prefeitura firmam
parceria para atende produtores
Voz do Vale/Redação
Foto: Assessoria

município e a associação
entendem que a atual situação da
Ponte não tem como esperar
mais. Por isso preocupado com o
transporte da produção,
transporte de alunos e usuários
em reunião prefeitura e
associação ficou acertado que
seria feito um desvio até que a
recuperação da Ponte seja
executada; de imediato a
prefeitura deslocou uma equipe
para o local e estão executando o
trabalho em parceria com
associação.
Na quinta feira feriado de

12 de outubro o prefeito Alcino
Barcelos e o presidente da
Associação Luciano Barbosa
acompanharam de perto os
trabalhos. A MT 473 é a principal
veia artéria do município de
Pontes e Lacerda e atende a
centenas de propriedades rurais e
também dá acesso a Bolívia.
Já existe no governo do
estado um projeto que já foi até
licitado para construção de uma
Ponte de cimento, mas ate o
momento a obra ainda não existe
prazo para o inicio da obra.

QUADRIENAL

Avaliação de Capes coloca Pós da
Unemat acima da media nacional
Assessoria

A

Situação da Ponte sobre o Rio Alegre preocupa lideranças

A

associação dos usuários
da MT 473 e a prefeitura
municipal de Pontes e
Lacerda preocupados com a atual

situação da Ponte sobre o Rio
Alegre esta realizando um
mutirão para fazer um desvio para
passagem de carretas e

caminhões de grande porte.
A responsabilidade da
manutenção desta Ponte é do
governo do estado; mas o

Unemat ficou acima da
média nacional na
Avaliação Quadrienal dos
programas de Pós-graduação
realizado pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), em 2017,
quando se refere a aumento e
manutenção de conceitos.
Na avaliação dos 4.175
programas de Pós-graduação em
atividade no país, o aumento de
conceito chegou a 22%, na
Unemat 27%. Dos programas que
mantiveram seus conceitos o
percentual atingiu a marca de
67%, na Unemat 73%. No país
11% dos programas tiveram
redução de conceito, na Unemat
nenhum programa teve o conceito
reduzido.
O s p r o g r a m a s
B i o d i v e r s i d a d e e
Agroecossistemas Amazônicos
(PPGBIOAGRO), Lingüística
(PPGL) e Ambiente e Sistemas de
Produção Agrícola (PPGASP)
passaram para conceito 4.
O pró-reitor de Pesquisa e
Pós-graduação da Unemat,
professor Rodrigo Bruno Zanin,

acredita que esses resultados
foram obtidos, principalmente,
por meio do investimento em
pessoal. "Considerando o cenário
nacional, a Unemat mostra com
esse resultado que o investimento
realizado no seu corpo docente ao
longo dos últimos anos foi
fundamental para ampliar e
consolidar nossa pós-graduação,
contribuindo com o
desenvolvimento científico do
estado de Mato Grosso", afirmou
Zanin.
Atualmente, a Unemat
possui 11 programas de pósgraduação, sendo quatro deles
com 2 cursos. A Instituição ainda
oferece em rede outros programas
como os Mestrados Profissionais
em História, Letras (com duas
unidades), Matemática e
Biologia, todos com conceito 4,
exceto Matemática que detém
nota 5 e os Doutorados em Rede
de Educação em Ciências e
Matemática, Biotecnologia e
Biodiversidade e Biodiversidade
e Biotecnologia da Amazônia
Legal, do qual é coordenadora
Estadual, todos com conceito 4.
Foto: Assessoria

Unemat atualmente possui 11 programas de pós-graduação
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TAPETÃO A VISTA

Fora desta próxima rodada da Copa FMF, o União de Rondonópolis, denunciado pelo Mixto, Dom-Bosco e Cacerense, precisa vencer sem bola os adversários

Colorado folga pensando em
driblar rivais fora de campo
O

Tribuna c/ Redação

Foto: Kelson Abrão

União Esporte Clube
aproveitará a folga que
terá na próxima rodada
da Copa Federação para se
preparar para o jogo contra o
Mixto previsto para o dia 29 de
outubro.
Domingo último, (15), o
Colorado perdeu para o
Cacerense, por 2 a 0, no Estádio
Geraldão, em Cáceres, gol contra
marcado pelo unionino Pedro
Augusto, aos 34 minutos do
primeiro tempo. O Cacerense
ainda ampliou o placar com Igor
Vieira, aos 15 minutos da etapa
final.
Em outra partida
realizada anteontem, no Estádio
Gigante do Norte, em Sinop o
Galo do Norte venceu o Cuiabá
por 1 a 0 e tirou a invencibilidade

do Dourado.
A quinta rodada da Copa
Federação foi finalizada ontem
(16) em clássico na Arena
Pantanal, em Cuiabá. O Dom
Bosco bateu o Mixto por 3 a 2.
Com mais três pontos
ganhos, o Azulão da Colina
chegou aos dez pontos e assumiu
a liderança isolada da
competição.
O União Esporte Clube
está sendo acusado pelo Mixto,
Dom Bosco e Cacerense de
utilizar atletas de forma irregular
na Copa FMF e caso a denúncia
seja aceita a competição poderá
ser paralisada através de um
mandado de garantia, até que o
caso seja julgado.
O procurador do TJD,
Marco Aurélio Barbosa dos

Anjos, convocou o União na
última sexta-feira para que se
manifestasse.
De acordo com a
acusação, em dois jogos da Copa
FMF o União teria utilizado seis
jogadores não profissionais,
menores de 20 anos, o que é
vetado pelo regulamento, que
permite apenas cinco atletas
nestas condições.
Em sua defesa inicial, o
União deve apresentar
argumentos que evitem que o
caso vá a julgamento.
O procedimento é
previsto no Código Brasileiro de
Justiça Desportiva e visa apenas
informar a procuradoria.
Segundo o procurador
“não há nenhum arquivamento da
notícia de infração. O União pode

Colorado pensa dar a volta por cima e driblar acusações

EMBALADO

Azulão vence clássico contra o
Mixto e está 99% classificado
O.E c/ Redação

E

m partida que marcou a
estréia do técnico
Souzinha no comando
técnico do Mixto, a equipe
alvinegra fez o clássico 'vovô'
contra o Dom Bosco na noite
desta segunda-feira (16).
O duelo terminou com
vitória dom-bosquina por 3 a 2,
resultado que deixa o time de
Gianni Freitas 99% classificado.
O Azulão foi abrindo o
placar logo no início da partida,
com o lateral Paulo Henrique.
Demonstrando muito mais
organização em campo, o Dom
Bosco fez o segundo em bela
jogada coletiva que terminou com
finalização rasteira de João
Pedro.
O Mixto fez seu gol nos
últimos lances do primeiro
tempo, em jogada aérea após
cobrança de escanteio o zagueiro
Guilherme cabeceou firme para
balançar a rede.
O Alvinegro se encheu de

confiança para a segunda etapa,
mas ainda mostrou pouco
entrosamento e tentou as jogadas
mais na base 'do abafa'. O Azulão
fez 3 a 1 aos 31 minutos, com
Deivisson Pikachu, que foi
substituído por Valdeir logo após
o tento.

Aos 39 minutos o Mixto
descontou novamente, dessa vez
com o atacante Marko Pollo.
Ao final, em partida com
o Dom Bosco bastante superior, o
Alvinegro foi valente e terminou
o jogo pressionando o adversário.

fazer ou não essa manifestação,
isso não traz nenhum prejuízo.
Vamos esperar o fim do prazo
para logo depois apresentar a
denúncia.
Isso poderá ser feito até a
próxima sexta-feira e
possivelmente o julgamento seja
realizado na próxima terça-feira

(24), antes do início da 2ª Fase da
competição”, argumentou.
Caso a denúncia seja
acatada e o clube punido no
julgamento, pode perder 15
pontos, três por cada infração, em
cada partida em que atuou
irregular.

Foto: Thiago Mattos

Dom Bosco segue firme na caleça da tabela da copinha
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Pessoas especiais merecem dias
especiais. E você sempre merecerá
o melhor. Feliz Aniversário meu
amigo Edson Flávio. Que a alegria
acompanhe você por todos os
momentos e que Deus continue
guiando todos os seus passos e
iluminando cada vez mais os seus
pensamentos. Grande beijo com
votos de felicidades.

By Rosane Michels

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

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

Grande abraço a Maria Madalena Souza Pinto, que
encanta com seu carisma e simpatia, sem esquecer de
mencionar que é uma professora de piano
maravilhosa. Receba nosso carinho e admiração.

Áries

Leão

Virgem

Mercúrio deixa o signo de Libra,
Capricórnio
Sagitário começa
sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de interiorização e necessidade
de distanciar-se da vida social e dos
amigos. Nas próximas semanas, você
vai priorizar a intimidade e o contato
com os seus. Ótimo período para o
planejamento de um novo projeto.

***************
Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento em sua vida
social e nos relacionamentos, pessoais
e profissionais. O período, que dura
algumas semanas, pode envolver uma
nova parceria ou sociedade comercial.

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento relacionado
a negociações envolvendo parcerias
financeiras e uma grande soma de
dinheiro. Você estará racional e mais
estratégico do que nunca.
Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento em sua vida
doméstica e nos relacionamentos em
família. O período, que dura algumas
semanas, é ótimo para receber amigos e
parentes mais próximos em sua casa.

Festejou data nova ontem a querida Neli Paradela. Receba nosso
carinho mais que especial e votos de que a felicidade seja uma
constante em sua vida.

período.

Gêmeos

Uma excelente quarta-feira a nossa leitora de
tantos anos Mari Fidelis, que todas as manhãs
acompanha nosso matutino. Muito bom tê-la em
nosso rol de leitores. Grande beijo e obrigada
por sempre reconhecer nosso trabalho.

Mercúrio deixa o signo de Libra, começa
sua caminhada através de Escorpião, se
une a Júpiter indicando dias de rotina
movimentada e melhora nas trocas
comerciais e de trabalho. O momento é
bom para acordos e negociações que
envolvam um novo projeto de trabalho.
Se estiver desempregado, comece a
enviar currículos.

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de melhora na comunicação e nas
vendas, caso esteja envolvido com elas.
O momento pode envolver, também,
acordos e negociações importantes, que
podem levar a firmar um novo contrato.

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento positivo em
sua vida material e financeira. O
período, que dura algumas semanas,
pode envolver a negociação de um
novo projeto e consequente aumento
de seus rendimentos.

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento em sua vida
social e aproximação dos amigos.
Novas amizades podem ser feitas nas
próximas semanas. Os trabalhos em
equipe são altamente favorecidos nesse

Mercúrio deixa o signo de Libra, começa
Aquário sua
caminhada através de Escorpião, se

Libra

une a Júpiter indicando dias de maior
envolvimento com seus projetos
profissionais e/ou um plano de negócios.
O período, que dura algumas semanas,
pode envolver uma promoção ou
aprovação de um novo projeto. O
sucesso se aproxima cada vez mais.

Câncer

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior movimento em sua vida
social e aproximação dos amigos.
Você estará mais simpático e
comunicativo, mais aberto para as trocas afetivas. O
relacionamento com os filhos melhora sensivelmente.

Escorpião Mercúrio

deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através do
seu, se une a Júpiter indicando dias de
maior movimento em sua vida social
e aproximação dos amigos. Você
estará mais aberto e comunicativo,
mais cerebral e rápido. O período, que
dura algumas semanas, pode ser
marcado por boas negociações.

Peixes

Mercúrio deixa o signo de Libra,
começa sua caminhada através de
Escorpião, se une a Júpiter indicando
dias de maior envolvimento com
projetos de médio prazo, especialmente
os que envolvem viagens
internacionais e pessoas estrangeiras.
Você estará mais aberto, otimista e sua
fé será renovada nesse período.

