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DEFESA DA DEMOCRACIA

Mulheres vão às ruas neste sábado
em ato de luta e protesto em Cáceres
Foto: Ilustrativa

Mais juntas que nunca em defesa da democracia. Esse é o espírito
que levará centenas de mulheres às ruas de Cáceres no próximo dia 7 de
março em um grande ato de luta, reflexão e protesto no Dia Internacional
da Mulher, marcado anualmente no Dia 8 de março. Em Cáceres, o ato
conta com uma extensa programação entre oficinas, marcha e
apresentações. Página 03

PROJETO SOCIAL

Acadêmicos de Contábeis da Fapan fazem
declaração gratuita de Imposto de Renda
Foto: Divulgação

Marcha pela democracia, saída do Campus Jane Vanini, chegada à Praça Barão

PECUÁRIA

Fapan, através do curso de Contábeis realiza mais um projeto social

Acrimat em Ação chega hoje
em Cáceres com Dia de Campo

Estudantes do 6º e 7º semestre do curso de Ciências Contábeis da
Faculdade do Pantanal (Fapan), realizam o projeto 'Assessoria e
Declaração de IRPF 2020' para pessoas físicas. Este é um projeto aberto à
toda comunidade acadêmica e também à população em geral. Neste
projeto, os acadêmicos atenderão nas sextas-feiras, das 19h às 21h30 e aos
sábados das 13h30 às 16h30, no período compreendido entre 7 de março a
30 de abril. Página 03

Foto: Divulgação

O maior programa itinerante da
pecuária de corte mato-grossense, o
Acrimat em Ação, chega em Cáceres e
hoje com Dia de Campo na Fazenda
Girau. Em sua 10ª edição, a temporada
2020 do programa iniciou no dia 28 em
Pontes e Lacerda, passado pelos
municípios de Vila Bela da Santíssima
Trindade, Poconé, Rio Branco, São José
dos Quatro Marcos, encerrando a Rota 1
em Cáceres.

MARCADA PARA ABRIL

Governo encaminha ao TRE pedido para adiar eleição
suplementar em busca de economia nos gastos públicos
Foto:Mayke Toscano

Rota 1 do Acrimat encerra
com Dia de Campo em Cáceres

Página 03

CORRIDA DE RUA

Desafio de Fronteira em comemoração aos 18
anos do Gefron acontece neste fim de semana

Pedido foi encaminhado na quarta-feira (4) pelo Governo do Estado

O Governo do Estado encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso (TRE/MT) um pedido administrativo para o adiamento da
eleição suplementar, marcada para 26 de abril, o que também é um anseio
da população. O pedido foi feito nesta quarta-feira (04) sob o princípio da
economicidade. Página 06

Foto: Divulgação

Marcando o início das festividades em
comemoração ao aniversário de 18 anos do Grupo
Especial de Segurança na Fronteira, acontece neste
fim de semana (7 e 8) a 3ª Edição da Corrida Desafio
de Fronteira em Cáceres.

TRANSPORTE DE PEIXE
Botelho esclarece retirada de pauta do
projeto Cota Zero e anuncia estudo
Página 05

Percurso adulto será de 5 e 10 km,
concentração na Sicmatur

DESENVOLVIMENTO
Governo cumpre agenda de compromissos,
Gallo confirma “Free-Shop” em Cáceres
Página 06
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Deusas do cotidiano
A importância das mulheres
“Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou
o seu Filho, nascido de uma mulher” (Gal 4, 4). Nascido de uma
mulher: assim veio Jesus. Não apareceu adulto no mundo, mas,
como disse o Evangelho, foi “concebido no seio materno” (Lc
2, 21): aqui, dia após dia, mês após mês, assumiu a nossa
humanidade. No seio duma mulher, Deus e a humanidade
uniram-se para nunca mais se deixarem: mesmo agora, no Céu,
Jesus vive na carne que tomou no seio de sua mãe. Em Deus, há
a nossa carne humana!
No primeiro dia do ano, celebramos estas núpcias
entre Deus e o homem, inauguradas no seio de uma mulher. Em
Deus, estará para sempre a nossa humanidade, e Maria será a
Mãe de Deus para sempre. É mulher e mãe: isto é o essencial.
D'Ela, mulher, surgiu a salvação e, assim, não há salvação sem
a mulher. N'Ela, Deus uniu-Se a nós e, se queremos unir-nos a
Ele, temos de passar pela mesma estrada: por Maria, mulher e
mãe. Por isso, começamos o ano sob o signo de Nossa Senhora,
mulher que teceu a humanidade de Deus. Se quisermos tecer de
humanidade a trama dos nossos dias, devemos recomeçar da
mulher.
Nascido de uma mulher. O renascimento da
humanidade começou pela mulher. As mulheres são fontes de
vida; e, no entanto, são continuamente ofendidas, espancadas,
violentadas, induzidas a prostituir-se e a suprimir a vida que
trazem no seio. Toda a violência infligida à mulher é
profanação de Deus, nascido de uma mulher. A salvação
chegou à humanidade, a partir do corpo de uma mulher: pelo
modo como tratamos o corpo da mulher, vê-se o nosso nível de
humanidade. Quantas vezes o corpo da mulher acaba
sacrificado nos altares profanos da publicidade, do lucro, da
pornografia, explorado como se usa uma superfície qualquer.
Há que libertá-lo do consumismo, deve ser respeitado e
honrado; é a carne mais nobre do mundo: concebeu e deu à luz o
Amor que nos salvou! Ainda hoje a maternidade é humilhada,
porque o único crescimento que interessa é o econômico. Há
mães que, na busca desesperada de dar um futuro melhor ao
fruto do seu seio, se arriscam a viagens impraticáveis e acabam
julgadas como número excedente por pessoas que têm a barriga
cheia, mas de coisas, e o coração vazio de amor.
Nascido de uma mulher. Segundo a narração da
Bíblia, no cume da criação surge a mulher, quase como
compêndio de toda a obra criada. De fato, encerra em si mesma
a finalidade da própria criação: a geração e a conservação da
vida, a comunhão com tudo, a solicitude por tudo. É o que faz
Nossa Senhora no Evangelho de hoje. “Maria – diz o texto –
conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração”
(Lc 2, 19). Conservava tudo: a alegria pelo nascimento de Jesus
e a tristeza pela hospitalidade negada em Belém; o amor de José
e a admiração dos pastores; as promessas e as incertezas quanto
ao futuro. Interessava-se por tudo e, no seu coração, tudo
reajustava, incluindo as adversidades. Pois, no seu coração,
tudo organizava com amor e confiava tudo a Deus.
No Evangelho, esta atividade de Maria reaparece
uma segunda vez: na adolescência de Jesus, diz-se que a “sua
mãe guardava todas estas coisas no seu coração” (Lc 2, 51).
Esta repetição faz-nos compreender que o gesto de guardar no
coração não era simplesmente um ato bom que Nossa Senhora
realizava de vez em quando, mas é um hábito d'Ela. É próprio
da mulher tomar a peito a vida. A mulher mostra que o sentido
da vida não é produzir coisas em continuação, mas tomar a
peito as coisas que existem. Só vê bem quem olha com o
coração, porque sabe “ver dentro”: a pessoa
independentemente dos seus erros, o irmão
independentemente das suas fragilidades, a esperança nas
dificuldades; vê Deus em tudo.
Ao começarmos um ano novo, interroguemo-nos:
“Sei olhar com o coração? Sei olhar as pessoas, com o coração?
Tenho a peito as pessoas com quem vivo, ou arruíno-as com as
bisbilhotices? E sobretudo, no centro do coração, tenho o
Senhor ou outros valores, outros interesses, a minha promoção,
as riquezas, o poder?” Somente se tivermos a peito a vida é que
saberemos cuidar dela e vencer a indiferença que nos rodeia.
Peçamos esta graça: viver o ano com o desejo de ter a peito os
outros, cuidar dos outros. E se queremos um mundo melhor,
que seja casa de paz e não palco de guerra, tenhamos a peito a
dignidade de cada mulher. Da mulher, nasceu o Príncipe da paz.
A mulher é doadora e medianeira de paz, e deve ser plenamente
associada aos seus processos decisores. Com efeito, quando é
dada às mulheres a possibilidade de transmitir os seus dons, o
mundo encontra-se mais unido e mais em paz. Por isso, uma
conquista a favor da mulher é uma conquista em prol da
humanidade inteira.
Nascido de uma mulher. Jesus, logo que nasceu,
espelhou-Se nos olhos duma mulher, no rosto de sua Mãe.
D'Ela recebeu as primeiras carícias, com Ela trocou os
primeiros sorrisos. Com Ela, inaugurou a revolução da ternura;
a Igreja, ao contemplar o Menino Jesus, é chamada a continuála. Pois também ela, como Maria, é mulher e mãe – a Igreja é
mulher e mãe –, e encontra em Nossa Senhora os seus traços
característicos. Vê-A imaculada e sente-se chamada a dizer
“não” ao pecado e ao mundanismo. Vê-A fecunda e sente-se
chamada a anunciar o Senhor, a gerá-Lo nas inúmeras vidas.
Vê-A mãe e sente-se chamada a acolher cada homem como um
filho.
Aproximando-se de Maria, a Igreja reencontra-se:
encontra o seu centro, encontra a sua unidade. Ao contrário o
diabo, inimigo da natureza humana, procura dividi-la,
colocando em primeiro plano as diferenças, as ideologias, os
pensamentos unilaterais e os partidos. Mas não
compreenderemos a Igreja, se olharmos para ela a partir das
estruturas, a partir dos programas e das tendências, das
ideologias, da funcionalidade: entenderemos qualquer coisa,
mas não o coração da Igreja. Porque a Igreja tem um coração de
mãe. E nós, filhos, invocamos hoje a Mãe de Deus, que nos
reúne como povo crente. Ó Mãe, gerai em nós a esperança,
trazei-nos a unidade. Mulher da salvação, confiamo-Vos este
ano, guardai-o no vosso coração. Nós Vos aclamamos: Santa
Mãe de Deus. Todos juntos, de pé, aclamemos Nossa Senhora,
a Santa Mãe de Deus: Santa Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus,
Santa Mãe de Deus!

22º
34º

Na rotina do dia a dia ela está mulheres chegavam a receber até
sempre apostos, levanta cedo já um terço do salário de um homem,
preocupada com o horário da para executar o mesmo tipo de
escola dos filhos, o café da manhã, trabalho e tratamento digno dentro
mesmo sabendo de todo trabalho do ambiente de trabalho.
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DA REPORTAGEM

BOLAS BRANCAS

Para as forças policiais de Cáceres, militares e civis,
que estiveram em alerta constante no feriadão de
carnaval, propicio para a escalada da violência, que
foi suprimida pelas rondas ostensivas e preventivas
em defesa da comunidade. Tanto os crimes contra a
vida e contra o patrimônio, a considerar os quatro dias
de espreita da malandragem, poucos foram os beós no
Cisc, prova da ação constante das Forças de
Segurança.
BOLAS PRETAS

Para a crônica problemática da falta de sinalização em
várias ruas de Cáceres, bem como a ocupação
indevidas das calçadas espaço reservado aos
pedestres, que precisam passar pelo meio fio ou
asfalto, correndo o risco de ser atropelado. O
problema já foi denunciado, mas as providencias para
saná-los, never, tudo bem que vem de décadas, mas
sempre é tempo de corrigir, desde que não falte bom
senso.
BOLAS BRANCAS

Para os instrutores e alunos dos projetos sociais de
judô e academias que participaram da 1ª Edição da
Copa de Judô realizada pelo Colégio Imaculada
Conceição, que visa a valorização do esporte com
objetivo de promover o desenvolvimento
educacional, a valorização do atleta e o bem-estar
físico, mental e social. O Destaque para os alunos e o
instrutor o policial Hélio Garcia do projeto Judo &
Vida, que vieram de Pontes e Lacerda.
BOLAS PRETAS
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Para os apressadinhos que não tem paciência de
esperar o sinal abrir que já saem arrancando com seu
veículo não se importando com a vida humana. Cena
muito comum de ser registrada no semáforo da
Avenida 7 de Setembro. Já diz o velho ditado: “A
pressa é inimiga da perfeição”, e depois alguns dizem
que os agentes de trânsito são fábrica de fazer multa.
Basta obedecer às leis que ninguém será multado.
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DEFESA DA DEMOCRACIA

A programação do Dia Internacional da Mulher está inserida na programação da I I Mostra de Trabalhos Sobre Mulheres, evento que que está acontecendo até 7 de março na UNEMAT campus Jane Vanini

Mulheres vão às ruas neste sábado
em ato de luta e protesto em Cáceres
Assessoria

Foto: Ilustrativa

M

ais juntas que nunca em
defesa da democracia.
Esse é o espírito que
levará centenas de mulheres às ruas
de Cáceres no próximo dia 7 de
março em um grande ato de luta,
reflexão e protesto no Dia
Internacional da Mulher, marcado
anualmente no Dia 8 de março.
Em Cáceres, o ato conta
com uma extensa programação entre
oficinas, marcha e apresentações,
tudo organizado pela Associação dos
D o c e n t e s d a U N E M AT
(ADUNEMAT), por meio de sua
subseção local.
Já é tradição fazer atos,
marchas, debates, greves e
paralisações em nome de diversos
direitos no Dia Internacional da
Mulher: liberdade de escolha,
direitos trabalhistas, poder sobre seu
corpo, empoderamento, luta contra o
fascismo, o machismo, contra a
lesbobitransfobia, direito de ir e vir,
dentre outros. As pautas são diversas
e cada vez mais latentes.
Neste ano, as mulheres estão
ainda mais organizadas e de mãos
dadas para ocupar as ruas e fazer
ecoar o grito contra todos os
retrocessos que o governo Bolsonaro
vem legitimando.
A defesa da educação
pública, gratuita, laica e de
qualidade também entram em pauta
na programação das atividades que
serão desenvolvidas pelo Sindicato
em outras cidades, além Cáceres,
como é o caso de Sinop e Colíder.
“Esse ano, vamos expressar

respectivamente.
Para a representante da
Adunemat subseção de Sinop,
Thiélide Pavaneli, a data é
fundamental na conscientização e
reflexão da sociedade no que diz
respeito a temas que atravessam a
vida das mulheres.
Segundo ela, “é importante
mobilizar a sociedade sinopense
para questões relativas à vida das
mulheres, como políticas públicas
inclusivas, combate à violência e
representatividade política”.
As lutas que atravessam os

direitos das mulheres, trans, todos,
todes e todas são pautas constantes
da Associação dos Docentes da
Unemat, para além do dia 8 de
março.
O nosso Sindicato evidencia
a importância do protagonismo na
luta em busca de direitos iguais e
respeito às especificidades,
almejando a igualdade,
independente da orientação sexual
ou gênero.
Confira a programação das
subseções da Adunemat para o #8M
e participe.

CORRIDA DE RUA

Desafio de Fronteira em comemoração aos 18
anos do Gefron acontece neste fim de semana

Com programação extensa elas clamam em defesa da democracia

nossa contrariedade e desgosto com
as atitudes machistas do governo
Bolsonaro e seus aliados, vamos
dizer que lutamos pela democracia,
pela educação e pela vida das
mulheres”, reforçou uma das
representantes da ADUNEMAT
subseção de Cáceres e também
organizadora da atividade,
Giulianna Zilocchi.
Para ela, ir para as ruas
manifestar as lutas é fundamental,
considerando que temos nos
mantido nas trincheiras, sobretudo
lutando contra a retirada de direitos,
a violência e a escalada autoritária.
Em Cáceres, a programação
do Dia Internacional da Mulher está
inserida na programação da III

Da Redação

M

arcando o início das
festividades em
comemoração ao
aniversário de 18 anos do Grupo
Especial de Segurança na Fronteira,
acontece neste fim de semana (7 e 8)
a 3ª Edição da Corrida Desafio de
Fronteira em Cáceres.
A largada da corrida para o
público infantil será às 16 horas
deste sábado (07), na Praça Barão do
Rio Branco. Já os adultos iniciam a
competição na manhã de domingo
(08), com opções de trajeto de 5 e 10
quilômetros.
A premiação será em
dinheiro para os cinco melhores
colocados do percurso de 10 km,
tanto do masculino, quanto do
feminino, e da categoria policial,
com valores entre R$ 2 mil e R$ 500.
De acordo com o
regulamento os inscritos deverão

M o s t r a d e Tr a b a l h o s S o b r e
Mulheres, evento que que está
acontecendo até 7 de março na
UNEMAT campus Jane Vanini. A
programação do 8M na cidade
contará com oficinas, marcha e
apresentações durante o sábado (07).
Além de Cáceres, Colíder e
Sinop, por meio das subseções da
Adunemat em parceria com alunos e
coletivos, como o Coletivo
Feminista Sinop para Elas, também
realizarão atividades de
conscientização, luta e resistência no
Dia Nacional de Luta das Mulheres.
Em ambas as cidades, os
atos programados não serão
necessariamente no dia 8 de março,
mas sim nos dias 6 e 7,

PECUÁRIA

Acrimat em Ação chega hoje
em Cáceres com Dia de Campo

estar no local de largada com pelo
menos 30 minutos de antecedência
quando serão dadas as instruções
finais, a prova terá a duração
máxima de 2h e o atleta que em
qualquer dos trechos não estiver
dentro do tempo projetado, será
convidado a se retirar da prova.
Nesta terceira edição, o
Gefron inova com o sorteio de uma
moto Honda Biz 0km no dia do
evento.
Ainda em comemoração ao
aniversário, será realizado no mês de
março a formatura de militares que
concluíram o Curso de Patrulha de
Interdição de Fronteira (CPFron) e o
6º Torneio de Tiro.
As comemorações encerram
com a entrega da Medalha do Mérito
Policial de Fronteira às pessoas que
contribuem para as atividades do
Gefron.
Foto: Divulgação

Da Redação

D

etentora do maior rebanho
de gado de corte de Mato
Grosso, Cáceres recebe hoje
a caravana da Acrimat em Ação
2020. Em sua 10ª edição, o maior
programa itinerante da pecuária de
corte mato-grossense traz a
novidade do Dia de Campo que será
realizado na Fazenda Girau, de
propriedade de Marcello Affonso.
A fazenda fica a três
quilômetros de Cáceres, na rodovia
que leva ao distrito de Vila

Aparecida (MT-343). No encontro, o
palestrante Flávio Dutra, participará
de um bate papo informativo com o
tema 'Pecuária de Corte de Sucesso:
um caminho sem volta”.
De acordo com Francisco
Manzi, diretor técnico da Acrimat, o
Dia de Campo vai possibilitar aliar a
prática com a teoria, mostrando in
loco tanto a aplicação prática do
tema da palestra como também
responder a questionamentos dos
pecuaristas.
Foto: Gabriel Feitosa

Desde o dia 28 de fevereiro,
a equipe técnica da Associação dos
Criadores de Mato Grosso (Acrimat)
está percorrendo a região. Já foram
visitados os municípios de Pontes e
Lacerda, Vila Bela da Santíssima
Trindade, Poconé, Rio Branco e São
José dos Quatro Marcos.
Para esta edição, a
expectativa é de que as palestras
sejam assistidas por mais de 5 mil
pessoas. O público-alvo é formado
por pecuaristas de pequeno, médio e
grande porte, além de lideranças
empresariais do agronegócio.

Corrida marca comemoração do aniversário do Gefron

Fazenda Girau será palco do Dia de Campo

Cáceres-MT, 06 e 07 de março de 2020
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PROJETO SOCIAL

O serviço é gratuito, a recomendação é não deixar para a última hora

Acadêmicos de Contábeis da Fapan fazem
declaração gratuita de Imposto de Renda
Assessoria

Foto: Divulgação

E

studantes do 6º e 7º semestre do
curso de Ciências Contábeis da
Faculdade do Pantanal (Fapan),
juntamente com o professor Johnny
Fonseca e a coordenadora do curso,
professora Claudia Perez, trabalham em
conjunto para a realização do projeto
'Assessoria e Declaração de IRPF 2020'
para pessoas físicas. Este é um projeto
aberto à toda comunidade acadêmica e
também à população em geral.
Neste projeto, os acadêmicos
atenderão nas sextas-feiras, das 19h às
21h30 e aos sábados das 13h30 às
16h30, no período compreendido entre 7
de março a 30 de abril. Os serviços serão
executados por meio de assessoria e
orientação sobre a Declaração de
Imposto de Renda – Pessoa Física e
realização da Declaração para pessoas
que tenham até duas fontes pagadoras,
pois tem caráter social.
A fim de contribuir com as
ações do curso, cada atendimento será
realizado mediante doação de 03
caixinhas de leite longa vida.
A declaração do Imposto de

de Ciências Contábeis da Fapan,
Claudia Perez.
Para fazer a Declaração do
Imposto de Renda, é necessário levar
alguns documentos,
porém, para
maiores informações recomenda-se
acessar o site da Receita Federal ou
procurar a equipe do Projeto IRPF 2020:
Informes de rendimentos de instituições
financeiras, inclusive, corretora de
valores; Informes de rendimentos como:
salários, pró-labore, distribuição de
lucros, aposentadoria, pensão etc;
Informes de rendimentos de aluguéis de
bens móveis e imóveis recebidos de

pessoa jurídica; Informações e
documentos de outras rendas percebidas
no exercício, tais como: rendimento de
pensão alimentícia, doações, heranças
recebidas no ano, dentre outras; Resumo
mensal do livro caixa com memória de
cálculo do carnê-leão; DARFs de carnêleão. Bens e direitos; Dívidas e ônus;
Renda variável; e Pagamentos e doações
efetuados.
Os atendimentos serão no
Laboratório de Práticas Contábeis da
FAPAN, localizada à Avenida São Luiz,
2522 – Bairro Jardim – Cidade Nova, em
Cáceres.

FAPEMAT

Unemat apresentará projeto de pesquisa sobre
Diagnóstico econômico da região de Cáceres

Atendimentos serão no Laboratório de Contábeis da FAPAN

Renda é obrigatória para quem recebeu
rendimentos tributáveis superiores a R$
28.559,70 no ano passado, o equivalente
a R$ 2.196,90 por mês, incluído o
décimo terceiro. A multa por atraso de
entrega é estipulada em 1% até 20% ao
mês-calendário. O valor mínimo da

Lygia Lima

multa é de R$ 165,74.
“Visando a integração e a
contribuição do curso de Contábeis da
Fapan, para com a comunidade local, é
que desenvolvemos este projeto. E é
gratificante ver a boa repercussão
disso”. Afirma a coordenadora do curso

O

projeto de pesquisa “Diretrizes
Estratégicas para o
Desenvolvimento da Micro
Região de Cáceres – MT: Diante das
Potencialidades e Deficiências de
Segmentos Econômicos –chaves”, que
será desenvolvido pela Universidade do
Estado de Mato Grosso com o
financiamento da Fundação de Amparo
a Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat)
será apresentado para a sociedade nesta
sexta-feira (06) às 19 horas, na Câmara
de Dirigentes Lojistas.
Durante a apresentação do
projeto de Pesquisa para a sociedade e
autoridades municipais será
disponibilizado o cronograma de
desenvolvimento da pesquisa, a
metodologia a ser utilizada e os
componentes das equipes.
O objetivo da pesquisa é
estabelecer um quadro geral sobre o
padrão competitivo atual do município e

NOVAS REGRAS

FIPe 2020 muda regulamento
para proteger espécies de peixe
Assessoria

A

equipe da Prefeitura de Cáceres,
através do secretário de Turismo
e Cultura, Junior Trindade e
demais funcionários da instituição, se
reuniram na Secretaria de Turismo com
os membros da Comissão de Arbitragem
das competições de Pesca Esportiva do
FIPe, que tem como participantes
biólogos e técnicos que a compõem a
mais de cinco anos, nos últimos três
anos, desenvolveram um trabalho
monitoramento de impacto ambiental
nas espécies de peixes sobre as ações e
práticas do pesque solte pelos
competidores do Festival Internacional
de Pesca Esportiva ( FIPe).
O guia turístico e funcionário
da Secretária de Turismo, Claudionor
Duarte explicou que o Fipe evolui e esse
ano existe um relatório que foi
apresentado. “Através de relatórios e do

Banco de Imagens produzidos pela
Comissão de Arbitragem durante a
Fiscalização e medição dos Peixes
capturados e devolvidos ao Rio, foram
analisados que algumas espécies
poderiam ser excluídas do regulamento
e suprimidas suas pontuações, por
entenderem que além de gerar um
impacto negativo na sustentabilidade
das espécies, são menos competitivas e
criam um desequilíbrio em termos de
Pontuações com as Espécies Nobres de
maior Pontuação e esportividade na
competição de pesca”.
O secretário Junior, disse que
por meio da comprovação do relatório
entendeu a importância de acatar as
instruções para proteger o nosso meio
ambiente.
“O Fipe é também um evento
de conscientização ecológica, assim
Foto: JCC

Secretário Junior Trindade disse que medida visa proteger o meio ambiente

sendo, a Comissão de Arbitragem
entendeu a necessidade de excluir da
Competição de pesca as seguintes
espécies aqui referendadas no parecer
do biólogo Mestre em Ciências
Ambientais, Derick Victor de Souza
Campos, e na pesca esportiva, o peixe
volta pra água vivo”. Finalizou Junior.
Segundo Derick, na prática da
pesca esportiva, o objetivo não é a
complementação de proteína na
alimentação, mas sim, a testar a
habilidade do pescador em capturar o
peixe, e por fim, devolvê-lo ao rio ainda
vivo e com plenas condições de
sobreviver. “Alguns peixes, como é o
caso da corvina e piauçu, ficam muito
estressados durante a captura, e quando
são devolvidas a água, dificilmente
sobrevivem ao processo de
compressão/descompressão na coluna
d'agua.
O mesmo acontece com o peixe
palmito e o jurupensem, estes, ainda
com o agravante de “engolirem” o anzol
na maioria das vezes. Esses problemas
acabam prejudicando o competidor, o
qual, por regra, terá da sua pontuação,
descontados 200 pontos a cada espécime
morto durante o torneio.
A exclusão dessas espécies da
lista de peixes válidos para o FIPe,
facilita o processo de medição e
pontuação, diminuindo o trânsito das
embarcações de fiscalização nas raias de
pesca, visto que esses peixes são os mais
pescados durante a competição pois
andam em cardumes.
Além disso, diminuir as
espécies alvo da competição, a torna
mais competitiva, pois os participantes
podem preparar seus apetrechos de
pesca focados em menos espécies”.
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região, diante das condições
econômicas e infraestrutura na
economia. Os pesquisadores envolvidos
são de diversas áreas de conhecimentos
e irão trabalhar com os seguintes
segmentos e/ou cadeias econômicas:
agropecuária, logística, turismo,
comércio exterior, regimes aduaneiros
especiais (ZPE, Free Shop, entre
outros).
O coordenador científico do
projeto, professor-economista Dr.
Ademir Machado de Oliveira explica
que com o levantamento e diagnóstico
em que será possível identificar as
potencialidade e as deficiências dos
segmentos econômicos, a equipe do
projeto espera apresentar propostas para
definição de ações estratégicas para
atuação do setor público visando
ampliar a competitividade da região.
O projeto abrange também
municípios circunvizinhos.
Foto: CáceresPantanalMT

Diagnóstico identificará as potencialidades e as deficiências dos segmentos econômicos de Cáceres
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TRANSPORTE DE PEIXE

Estudos serão fundamentais para elaboração de nova proposta

Botelho esclarece retirada de pauta do
projeto Cota Zero e anuncia estudo
Assessoria

Foto: Mauricio Barbant/ALMT

M

ais um grande avanço
foi registrado em
d e f e s a
d o
desenvolvimento de Mato
Grosso, com a retirada da pauta
do Projeto de Lei 668/19, de
autoria do governo do Estado,
denominado Cota Zero, que
prevê a proibição do abate e o
transporte de peixe nos rios pelo
período de cinco anos.
O anúncio foi feito,
durante coletiva à Imprensa, na
Galeria de Presidentes da
Assembleia Legislativa,
momento em que o presidente da
ALMT, deputado Eduardo
Botelho (DEM) assegurou a
contratação de empresa
especializada para fazer o estudo
técnico, que norteará a
elaboração de novo projeto sobre
a pesca, de acordo com a
realidade estadual.
Acompanhado dos
deputados Elizeu Nascimento,
Wilson Santos e Xuxu Dal Molin
e Silvio Fávero, Botelho explicou
à Imprensa que a decisão foi feita
por meio de consenso entre
deputados e governo do Estado.
Os deputados defendem o
estudo como embasamento
fundamental antes da votação. A
ação gerou alívio ao setor
pesqueiro, que desde o envio do
PL recorre ao parlamento em
busca de entendimento. Uma
mobilização já estava sendo

da classe de pescadores que seria
fortemente prejudicada.
O pequeno pescador e o

comércio caminhariam para a
miséria com a aprovação”,
reforçou.

DEPUTADO SOCIAL

Russi celebra continuidade do Pró-Família
e busca melhorias no incentivo em 2020
Assessoria

O

Deputados defendem o estudo como embasamento fundamental antes da votação

organizada para chamar a atenção
sobre os possíveis impactos
negativos que a proposta
provocaria em Mato Grosso.
“ Va m o s c o n t r a t a r ,
evidentemente, que vamos
subsidiar e passar o estudo para
eles [governo]. O projeto tem que
ser construído pelo governo.
A pedido nosso,
representantes desse grupo, que
estão aqui reivindicando e
conseguiram toda essa
movimentação, também irão
participar do estudo até a
construção do novo projeto”,
destacou Botelho.
Sobre o prazo, o
presidente disse que não dá para
prever, já que a contratação da

empresa que fará o estudo será
por meio de licitação pública. “O
prazo vai depender do tempo
necessário para estudo técnico do
rio, impactos econômicos e das
espécies.
Isso levará algum tempo
para ser concluído”, acrescentou
Botelho, ao reconhecer a
importância da participação
popular, especialmente do grupo
de mulheres que encampou a luta
pelo setor.
Líder do setor, também
presente na coletiva, Nilma
Silva, representante da
Associação de Lojistas da Pesca
de Mato Grosso comemorou a
decisão que, segundo ela, traz
alívio ao setor. “Foi uma vitória

deputado Max Russi está
propondo melhorias na
aplicação do Pró-Família
no Estado. A Mensagem 11/2020,
enviada pelo Executivo Estadual
a Assembleia Legislativa e
aprovada em primeira votação
nesta terça-feira (03), quer
estabelecer novos critérios de
adesão ao programa de
transferência de renda. Russi, no
entanto, pretende levantar
discussões e garantir um combate
mais efetivo a vulnerabilidade
social.
Em uma de suas
propostas, essa previamente
colocada em pauta em sessão
plenária, o parlamentar afirma
que vai defender a permanecia do
benefício às famílias atendidas
por programas sociais do governo
federal. O deputado alega que
muitas delas sobrevivem com
uma renda inferior a R$ 150 reais.
“Uma família viver com
uma renda de menos de R$ 150
reais por mês. Infelizmente tem
famílias mato-grossenses que
vivem com essa renda. Parece
distante, quando a gente fala. A
gente andar no centro de Cuiabá,
talvez a gente não veja isso. Essa
realidade existe, se formos às
periferias de Mato Grosso. Aí
você vai encontrar isso. Espero
que possamos avançar nesse
projeto”, argumentou.Dentre
outras medidas, que estão sendo
sugeridas por Max Russi, está o
aumento no valor do benefício
mensal a cada família atendida. O
novo texto sugere que seja em até
Unidade Padrão Fiscal de Mato
Grosso (UPF-MT), que
atualmente equivale a R$ 149,12
reais. A nova redação,
recomendada pelo deputado

Max, também gera acréscimos
aos valores de incentivo aos
Agentes Comunitários de Saúde e
Agentes de Combate a Endemias,
que poderão receber até R$ 200
reais. Já os assistentes sociais e
psicólogos ou pedagogos
receberiam o equivalente a R$
300 reais. O deputado Max Russi
deu início ao Pró-Família, no
período em que foi gestor da
Secretaria de Trabalho e
Assistência Social (Setas-MT),
hoje Secretaria de Estado de
Assistência Social e Cidadania
(Setasc-MT). Mais de 21 mil
famílias foram beneficiadas, não
só com uma renda mensal
periódica, mas também com
cursos profissionalizantes e
encaminhamentos ao mercado de
trabalho.
“Foi o programa que deu
certo no estado de Mato Grosso,
diminuiu um pouco da extrema
pobreza, chegou em 140
municípios e precisa avançar em
todas as fazes em que foi
desenhado”, complementou.
Russi acredita que muito mais
pode ser feito, alegando que Mato
Grosso ainda sofre com a
realidade de mais de 100 mil
famílias vivendo abaixo da linha
da pobreza. O Projeto de Lei
nº25/2020 do Governo do Estado
pretende alterar artigos do ProFamília, que passa a ser
denominado “Programa Ser”,
além dos critérios de concessão.
De acordo com a Mensagem
enviada a Casa de Leis, a intenção
é reduzir os custos de execução,
levando em conta a situação
financeira do Estado, sem deixar
de executar as ações
governamentais voltadas para a
erradicação da pobreza.

Russi deu início ao Pró-Família, no período em que foi gestor da Setas-MT
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Portaria publicada em 24 de abril de 2019 tornou Cáceres a primeira cidade de Mato Grosso oficializada “cidade-gêmea”

Governo cumpre agenda de compromissos,
Gallo confirma “Free-Shop” em Cáceres
Assessoria

Foto: Assessoria

MARCADA PARA ABRIL

Governo encaminha ao TRE pedido para adiar eleição
suplementar em busca de economia nos gastos públicos
Assessoria Secom

O

Secretário de Fazenda Rogério Gallo e professor Adriano Silva

O

Secretário de Fazenda
Rogério Gallo
cumprindo agenda de
trabalhos do governo do estado
confirmou ao professor Adriano
Silva na manhã desta quinta-feira
(05), a publicação do decreto que
regulariza o “Free-Shop” no
município de Cáceres para os
próximos dias.
“Sabemos da luta do
professor pelo desenvolvimento
da região, sempre buscando
soluções para o crescimento de
geração de emprego e renda,
tanto que hoje à frente da
Presidência da Fundação de
Amparo a Pesquisa do Estado de
Mato Grosso (Fapemat) está

fomentando um projeto de estudo
junto com pesquisadores da
Universidade Estadual de Mato
Grosso (Unemat) para levantar
os principais potencialidades e
deficiências de produção do
estado”, ressaltou o secretário.
A Portaria publicada em
24 de abril de 2019 tornou
Cáceres a primeira cidade de
Mato Grosso oficializada
“cidade-gêmea” de cidade
estrangeira em Mato Grosso, com
isso permitiu que o município crie
uma zona franca, o” Free-Shop”,
tornando possível a
comercialização de mercadorias
nacionais e estrangeiras sem a
incidência de IPI,PIS/Cofins,

impostos de importação e sendo
faixa de fronteira, também o
ICMS.
Para Adriano Silva ,”
conheço e acredito no potencial
de produção da região Oeste,
temos de unir forças e criar uma
matriz de geração de emprego e
renda, mas para isso temos de
fazer da maneira correta, com
levantamentos e estudos, sem
achismos, com pés- no- chão,
para isso agradeço essa agenda de
compromissos que o governo tem
elaborado, são metas do
governadores Mauro
Mendes,Otaviano Pivetta e
secretários”.

Governo do Estado
encaminhou ao Tribunal
Regional Eleitoral de Mato
Grosso (TRE/MT) um pedido
administrativo para o adiamento da
eleição suplementar, marcada para
26 de abril, o que também é um
anseio da população. O pedido foi
feito nesta quarta-feira (04.03) sob o
princípio da economicidade.
A administração estadual
defendeu que os custos para a
realização do pleito são elevados e
que seria mais sensato e prudente
unir as eleições suplementar e
proporcional em outubro. Somente
para a eleição suplementar, o TRE
prevê gastos no montante de R$ 8
milhões. Além disso, o Estado
deverá arcar com despesas para
garantir a segurança pública no dia
do pleito eleitoral e com a
manutenção das escolas estaduais,
utilizadas como locais de votação.
“ Te r e m o s e l e i ç õ e s
municipais em outubro e seria muito
mais sensato, inclusive
financeiramente, aproveitar essa
mobilização e realizar a escolha
tanto para vereadores e prefeitos,
como para senador.
A decisão cabe,

logicamente, ao Tribunal Superior
Eleitoral [TSE], mas o Governo
argumentou que o pleito custa caro e
esses recursos poderiam ser
utilizados em investimentos para
outras áreas, como saúde e
educação”, pontuou o secretáriochefe da Casa Civil, Mauro
Carvalho, durante entrevista
coletiva para a imprensa, no Palácio
Paiaguás. O Estado também
argumentou que “submeter a
população a novo pleito eleitoral
sem data para que o escolhido
assuma o cargo acaba por violar a
própria soberania dos detentores
originais do poder, o povo”, uma vez
que a senadora Selma Arruda
permanece no cargo. Dessa forma,
não seria lógico a realização de uma
eleição para a escolha de um cargo
ao Senador que ainda permanece
ocupado.
Por último, o Governo
apontou ainda existir a proliferação
do novo coronavírus, que no Brasil
já alcançou mais de 400 casos
suspeitos da doença. Evitar locais
com grandes fluxos de pessoas é
uma das determinações das
autoridades de saúde para a
prevenção à proliferação do vírus.
Foto: Christiano Antonucci

Coletiva de imprensa com o secretário Mauro Carvalho

Requerimento de Licença junto a SEMA Recuperação de Estradas Vicinais
A Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, CNPJ nº
15.024.029/0001-80, torna público que requereu junto a SEMA –
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) e
Licença de Instalação (LI), referente ao projeto de recuperação de
Estradas Vicinais, e construção de bueiros na zona rural do
município de São José dos Quatro Marcos/MT

EDITAL DE LICENÇA
O grupo JBS S/A, inscrito no CNPJ n° 02.916.265/0016-46,
localizado no Município de Araputanga – MT, torna público que
requereu junto a SEMA-MT as licenças Prévia e Instalação para
montagem de caldeira meppan de 15 toneladas/vapor/hora.
EXTRATO DO REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL EXTRAÇÃO DE CASCALHO, NO
MUNICÍPIO DE CURVELANDIA/MT
Prefeitura Municipal de Curvelândia-MT, CNPJ 04.217.647/000120, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio
Ambiente – SEMA, a Licença Ambiental para extração de cascalho
na propriedade Fazenda Três Irmãos, localizada próxima a
comunidade Santa Rita e na propriedade Sitio São Francisco,
localizada próxima a comunidade Plaquelandia.
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JOGO DECISIVO

O clássico, uma reedição da semifinal do ano passado, está marcado para as 15h na Arena Pantanal

Cuiabá e União disputam liderança
do mato-grossense neste domingo
O
A Gazeta

Foto: Assessoria/arquivo

s donos das melhores
campanhas até agora
no Campeonato Matogrossense, Cuiabá (líder) e
União de Rondonópolis (vicelíder) chegam na reta final da
primeira fase, brigando pela
liderança do turno único.
Ambos invictos no Estadual, as
duas equipes diferem em dois
pontos de um para o outro, com
vantagem ao 'Dourado', líder
isolado com 17 pontos
somados contra 15 do
Colorado.
No próximo domingo,
dia 8 de março, haverá o jogo
decisivo que pode definir a

primeira colocação entre dos
dois participantes do torneio. O
clássico, uma reedição da
semifinal do ano passado, está
marcado para as 15h na Arena
Pantanal.
No atual campeão
mato-grossense, o técnico
Marcelo Chamusca sempre
cobrou uma campanha
convincente até mesmo pela
ótima condição estrutural em
relação aos demais
adversários. Enquanto clubes
como o lanterna e rebaixado
Araguaia tem uma folha
mensal de apenas R$ 15 mil ou
o Mixto com R$ 45 mil, o

Cuiabá tem a maior folha, com
jogador ganhando salário de
R$ 40 mil, valor considerado
muito alto para os padrões do
futebol mato-grossense.
Se vencer o duelo no
próximo domingo, a equipe
chegará a soma de 20 pontos e
não será alcançado por mais
ninguém, apesar de faltar uma
rodada para o término da fase
classificatória.
Hoje na condição de
único representante da cidade
de Rondonópolis na Primeira
Divisão, o União será testado
no próximo domingo. Para
muitos, o Colorado é um dos

O clássico, está marcado para as 15h na Arena Pantanal

2ª DIVISÃO

Nove equipes poderão disputar o
Campeonato Mato-grossense 2020
Pedro Lima

N

o início da semana,
ocorreu o Conselho
Técnico da 2ª divisão
do Campeonato Matogrossense 2020. Nove times
tiveram representantes
presentes na reunião: Ação,

Academia (Rondonópolis),
Atlética Sinop, Atlético Matogrossense, Cacerense, Grêmio
Sorriso, Juara, Operário LTDA
e Paulistano (Nortelândia).
Neste primeiro
momento, as equipes irão
Foto:Reprodução

Na reunião, Marcinho Lacerda representou o Cacerense

confirmar suas respectivas
participações na competição
em um prazo pré-estipulado,
até o dia 12 de março, e na
sequência, terá uma nova
reunião para as definições de
regulamento, fórmula de
disputa, tabela e etc.
No ano passado, a
segunda divisão do Estadual
foi disputada por cinco
equipes. Quatro se
classificaram, fazendo
semifinal e final. As equipes do
Nova Mutum, campeã, e do
Poconé, vice-campeã,
garantiram os acessos para a
Primeira Divisão.
Os possíveis times que
farão parte da 2ª divisão Matogrossense 2020 são: Ação;
Academia (Rondonópolis);
Atlética Sinop; Atlético Matogrossense; Cacerense; Grêmio
Sorriso; Juara; Operário F.C
LT D A e P a u l i s t a n o
(Nortelândia)
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poucos times que pode fazer
frente ao 'Dourado' no Matogrossense.
Dos considerados
grandes times do atual torneio,
o Operário foi quem conseguiu
segurar o ímpeto do time de
Chamusca.
No último domingo, o
modesto Poconé também

'baixou' a bola do líder,
empatando em 1 a 1, mesmo
assim saindo na frente do
marcador.
Sob comando do
técnico Júlio César, o União
também ainda não sabe o que
perder no Estadual. São sete
jogos disputados, quatro
vitórias e três empates.

www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

08

Parabéns
Mulheres...
By Rosane Michels

Ser mulher, é viver mil vezes em apenas uma vida, lutar por causas perdidas e sempre sair vencedora,
estar antes do ontem e depois do amanhã e desconhecer a palavra recompensa apesar dos seus atos. É
caminhar na dúvida cheia de certezas, correr atrás das nuvens num dia de sol e alcançar o sol num dia de
chuva. É chorar de alegria e muitas vezes sorrir com tristeza, acreditar quando ninguém mais acredita,
cancelar sonhos em prol de terceiros e esperar quando ninguém mais espera. É hospedar dentro de si o
sentimento do perdão, cicatrizar feridas de outros e inúmeras vezes deixar as suas próprias feridas
sangrando. Enfim, ser mulher é ser princesa aos 20, Rainha aos 30, Imperatriz aos 40 e "Especial" a vida
toda, ter sido escolhida por Deus para colocar no mundo os homens. Ser mulher é acima de tudo um estado
de espírito, ter dentro de si um tesouro escondido e ainda assim dividi-lo com o mundo!

Marília Campos
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