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alcance o maior número 
possível de pessoas, levando 
informação, orientação sobre a Aids, 
combate ao preconceito e sobre o 
teste de HIV.

Desde o início, quando a 
doença ainda era desconhecida, a 
Igreja acolhia, em casas de apoio e 
cent ros  de  convivência ,  os  
portadores da doença. Nesse tempo, 
muita das pessoas abandonadas 
eram recebidas pela Igreja. Com o 
passar dos anos, e com a chegada dos 
medicamentos antirretrovirais 
(ARV), o trabalho se abriu para as 
ações de prevenção, com formação 
de agentes multiplicadores de 
informação,  assim como os 
promotores de ações de base.

Ao longo dessa jornada, 
também se ampliou o trabalho na 

pessoas  que vivem e 
c o n v i v e m  c o m  a  d o e n ç a ,  
desenvolveu-se uma linha de 
trabalho assumindo campanhas 
como a do teste HIV, vigília pelos 
mortos de Aids e dia Mundial de luta 
contra a Aids.

Durante todo mês de 
dezembro, a equipe do CTA/SAE de 
Cáceres, aguarda a população para 
realização de teste rápido e 
orientações na sua sede, que está 
localizada na Rua da Tapagem 1019, 
bairro Vila Mariana. 

O local atende de segunda a 
sexta-feira, das 7h30-11h30 e das 
13h30-17h30. Aqueles que tiverem 
interesse em realizar a testagem não 
precisam de requisição médica, 
basta comparecer no programa com 
um documento com foto e cartão 
SUS.

equilibrar as contas, já que 
um decreto do governo federal 
solicitara a redução nos custos dos 
servidores comissionados do órgão, 
mas felizmente a boa noticia do 
Incra é que os remanejamentos não 
atingirão sua unidade de Cáceres.

nformações extraoficiais de um 
poss íve l  fechamento  do  II n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  

Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) em Cáceres levaram políticos 
e lideranças rurais locais e da região 
a sair em defesa  da Unidade 
Avançada no município, recebendo 
esta semana a confirmação da 
central de Brasília, de que o 
município não será prejudicado pela 
reestruturação nacional do órgão, 
que inclui o fechamento de unidades 
em todo o país.

O superintendente do Incra-
MT, Ivanildo Teixeira Thomaz, 
destacou a importância estratégica 
da “Princesinha do Paraguai” para as 
ações do Instituto. 

Esclareceu ele que Cáceres é 
m u i t o  i m p o r t a n t e  p a r a  o s  
produtores, principalmente porque 
está situada na região de fronteira. 
“Gostaríamos que a unidade fosse 
reestruturada para que a gente possa 
beneficiar os trabalhos na região dos 
assentados”, afirmou Thomaz.

O receio da desativação da 

reivindicar melhorias e 
políticas que detenham o HIV e 
melhorem a qualidade de vida das 
pessoas que convivem com a Aids.

Em Cáceres, o planejamento 
do CTA/SAE, prevê inúmeras ações 
organizadas, como palestras, teste 
rápido nas Unidades de Saúde e 
outras localidades.  

A expectativa é que se 

poderão encontrar conforto e 
proximidade a outras famílias que 
viveram a mesma perda.

O Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids é um grande evento 
político, que cria espaços de diálogo 
e debate com os programas de Aids 
nas três esferas políticas, para 
discutir os rumos da resposta 
brasileira. Nesse dia, busca-se 

o  p róx imo domingo ,  
abrindo o mês de dezembro, N(1º) celebra-se o Dia 

Mundial de Luta contra a Aids e em 
Cáceres, a equipe do CTA/SAE,  
realizando uma Missa de Ação de 
Graças às 19h na Catedral São Luiz, 
dedicada àqueles que perderam um 
familiar ou amigo em decorrência 
das complicações do vírus HIV e que  

u n i d a d e  d e  C á c e r e s  
aconteceu após comunicado oficial 
de julho deste ano, confirmando que 
várias Unidades Avançadas em todo 
o país foram fechadas, inclusive, 
quando a unidade de Rondonópolis 
foi fechada, passando à jurisdição de 
Colíder com a justificativa de 

para identificar o autor, 
chegando a Silvani Pereira dos Santos. 
Durante as buscas, foram encontrados 
na casa do investigado os objetos usados 
no crime (a faca e o bastão de madeira), 
que foram apreendidos.

Conforme a delegada Lizzia 
Kelly Ferraro Noya, com base nos 
indícios de autoria colhidos e 
materialidade das provas, a Polícia Civil 
representou pelo pedido de prisão 
preventiva do suspeito, deferido pela 3ª 
Vara Criminal da Comarca de Pontes e 
Lacerda. Com a ordem judicial de prisão 
preventiva expedida, o acusado foi 
preso na tarde da quarta-feira (27) 
quando se apresentou na Delegacia de 
Polícia de Jauru acompanhado de seu 
advogado.

Ao ser ouvido, Silvani Pereira 
dos Santos, assumiu as acusações 
alegando que a motivação foi um 
desentendimento entre ele e a vítima. 
Segundo o mesmo, houve agressões 
físicas de ambos os lados, quando a 
vítima alterada desferiu golpes de 
capacete no suspeito, que revidou, vindo 
a matar Donizete. 

Depois de ser interrogado, o 
preso foi encaminhado e colocado à 
disposição do Poder Judiciário.

esclarecimento do homicídio.
O crime ocorreu na manhã de 

sábado último, (23), na Rodovia BR 
174, bairro Vila Guaporé, em frente ao 
posto de combustível Rondon, no 
município. A vítima, Donizete Souza da 
Silva, foi atingida por um golpe de 
madeira na cabeça e um golpe de faca no 
lado esquerdo do peito.

Logo que foram acionados, os 
policiais civis iniciaram as diligências 

uatro dias após um crime de 
homicídio ocorrido em Pontes e Q
Lacerda, o autor foi preso pela 

Polícia Judiciária Civil no município de 
Jauru, na quarta-feira (27), em 
cumprimento a mandado de prisão 
preventiva. O suspeito Silvani Pereira 
dos Santos, 48, conhecido como 
“Silvio”, teve a ordem judicial de prisão 
decretada pela Justiça, depois de 
identificado nas investigações para 
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 prefeita em exercício, 
El iene Liberato ,  se  Areuniu- se na última 

quarta feira, (27), no gabinete do 
P a ç o  M u n i c i p a l ,  c o m  
representantes das entidades 
civis, presidentes de diversos 
clubes de serviços, presidentes de 
sindicatos, para apresentar o 
projeto técnico da rede de esgoto 
e saneamento.

A coordenadora  de  
resíduos sólidos, dá Águas do 
Pantanal, Lucelia Aparecida da 
Silva de Paula, ao explanar o 
projeto em slide, explicou sobre a 
lei que obriga a prefeitura a ter o 
saneamento e as vantagens em 
deixar a Prefeitura pleitear o 
financiamento e gerenciar todo o 
processo. Conforme ela, é um 
projeto de grande extensão e o 
tempo de construção é de 4 anos, 
é um investimento no valor de R$ 
129 milhões, que será pago em 20 
anos, com um leque de opções 
para não onerar o bolso do 
contribuinte.

Águas do Pantanal, Paulo 
Donizete, contou que sobra em 
média 20% da receita da água do 
município e esse valor é todo 
transformando em investimento, 
como por exemplo a construções 
das novas Estações de Água.

Para  a  prefe i ta  em 
exercício Eliene, o saneamento é 

Lucélia deixou claro, que 
se a Prefeitura perder essa 
oportunidade de realizar esse 
financiamento, ela terá que 
c o n t r a t a r  u m a  e m p r e s a  
especializada para gerar isso e a 
empresa contratada visa lucro e 
não irá investir os rendimentos na 
cidade. O diretor da Autarquia 

O  e m p r e s á r i o  e  
representante da Loja Maçônica 6 
de Outubro, Alfo Caixeta, 
manifestou que todos os que 
amam Cáceres devem apoiar o 
financiamento do Saneamento, 
independente de partido ou 
prefeito. “Isso é um bem para 
cidade, o Saneamento não é 
dívida, é investimento, nós só 
temos a ganhar e a população de 
baixa renda não vão pagar por 
isso”, finalizou Caixeta.A

um investimento e a cada 
um real investido economiza, se 4 
reais com a saúde. “E a grande 
verdade é que todos seremos 
beneficiados, principalmente a 
população mais carente que é a 
que mais sofre com a falta de 
saneamento e essas pessoas irão 
pagar a taxa mínima como 
acontece com a taxa de água e de 
lixo. Nós somos responsáveis 
pelas nossas escolhas e devemos 
pensar no bem de todos”.

cargo, que exige certa 
experiência e conhecimento da 
normas rotárias.

O Rotary Club, fundado 
na cidade de Chicago, Estados 
Unidos, em 1905 pelo advogado 
Paul Harris, é uma organização 
internacional de profissionais e 
pessoas de negócios líderes em 
suas áreas de atuação, que 
prestam serviços humanitários, 
fomentando elevado padrão de 
ética em todas as profissões e, 
ajuda a estabelecer a paz no 
mundo, com objetivo de servir à 
c o m u n i d a d e ,  b e m  c o m o  
promover o desenvolvimento do 
companheirismo como elemento 
c a p a z  d e  p r o p o r c i o n a r  
oportunidades de servir e a boa 
vontade de ajudar.

o m  a  p r e s e n ç a  d o  
Governador do Distrito C4440, Washington Calado 

Barbosa, foi realizado na noite da 
última quarta-feira, (27), a 
eleição para presidente ano 
rotário 2021/22, ressalte-se, um 
pleito concorrido, com três 
associados postulando o cargo, 
quando foi declarado eleito  o 
empresário do ramo de caça e 
pesca Claudiney Tomazelli, que 
estará sucedendo a  presidente 
(2020/21), Rosane Michelis 
Saravy, eleita em  2018.

Associado ao Rotary Club 
de Cáceres há nove anos, 
Claudiney ocupa a pasta de 
protocolo na atual gestão, mas em 
seu vasto currículo já contribuiu 
assumindo vários cargos dentro 

da instituição, bem como 
participando de vários conselhos 
como representante do Rotary.

C l a u d i n e y,  a p ó s  a  
escolha, se disse muito feliz pela 
confiança depositada em sua 
pessoa para presidir esse 
conceituado clube, certo de que 
te rá  apo io  i r res t r i to  dos  
companheiros, para uma gestão 
pautada no comprometimento 
c o m  a  p o l í t i c a  s o c i a l  
desempenhada pelo Rotary.

C o m o  p r e c o n i z a  o  
regimento interno do clube, todos 
os associados devem ocupar o 
cargo de presidente, assim as 
eleições acontecem, um ano e 
meio  antes da posse, tempo esse 
que visa possibilitar ao rotariano 
eleito, a sua  preparação  para o 

 2ª etapa da Campanha de 
Vacinação contra  o  ASarampo segue até o 

sábado (30), dia em que será 
realizada também a mobilização 
nacional do Dia D. Jovens  na 
faixa etária de 20 a 29 anos com 
esquema de imunização da 
tríplice viral incompleto devem 
procurar uma das unidades  de 
saúde para vacinação contra o 
Sarampo.  O atendimento será 
das 8h00 as 17h00, no Centro 
Referencial de Saúde (Postão) e 
nos ESF Jd Padre Paulo, Vila 
Real ,  Vi la  I rene ,  Ja rd im 
Guanaba ra  e  d i s t r i t o  do  
Caramujo. De acordo com a 
coordenadora das Unidades 
Básicas de  Saúde, Silvia 

Roberta,  a campanha tem o 
intuito de  rastrear o cartão de 
vacina desses jovens, uma vez 
que esse público-alvo é o de 
maior incidência nos casos de 
sarampo registrados no país.

Atualmente, o adulto de 
20 até 29 anos deve ter registrado 
no cartão duas doses da vacina 
contra o sarampo após a alteração 
feita pelo Ministério da Saúde, 
que aconteceu em 2017. Como é 
uma mudança recente, muitos 
adultos desta faixa etária têm 
apenas uma dose, o que não 
assegura a proteção contra o 
vírus. Além do mais, quando 
estão com o esquema vacinal 
completo, ele se protege e quebra 
a cadeia de transmissão do vírus.

SAÚDE PÚBLICA

Projeto técnico de saneamento
é  apresentado para entidades

Todos serão beneficiados, principalmente faixa mais carente a que mais sofre com a falta de saneamento e irá pagar a taxa mínima como a taxa de água e de lixo
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Da Redação
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Sexta feira preta, na realidade se 
traduzido ao pé da letra, a tal Black-
Friday é isso, sem tirar nem por, mas no 
mercado capitalista, sobretudo o 
tupiniquim cucaracha, papagaio de 
repetição, trata-se de mais de um dia de 
vendas com ofertas de preços em lojas e 
afins, pelo menos é o que dizem, em 
alguns casos, pro freguês ficar com um pé 
atrás, porque ninguém vai revender algo 
com descontão de mais de 50%, gastando 
com a mídia, comissão de vendedor e 
fornecedor levando prejuízo. 

N a  r e a l i d a d e ,  p e l o  q u e  
e n t e n d e m o s  e m  n o s s o  l e i g o  
conhecimento comercial,as empresas 
devem levar em conta uma série de 
fatores para decidir quais produtos vão 
ter descontos durante a Black Friday. 

De forma geral, as varejistas 
optam por reduzir o preço de itens mais 
estocados, que tenham elevada margem 
de ganho e que dialoguem entre si para 
que possam gerar novas intenções de 
consumo, mas ao personagem central da 
artimanha, o Procon, tem previamente 
alertado o consumidor a identificar as 
armadilhas dos dias que antecedem  a tal 
Black Friday, comparando preços antes e 
nas ofertas do milagroso dia, já que 
muitas lojas no mês que antecede jogam o 
valor nas alturas e derrubam ele na 
promoção, levando o incauto comprador 
a acreditar no falso desconto. 

A í ,  é  B lack -F raude  e  o  
consumidor deve dar o troco, ou seja, não 
comprar nada, esperando uma oferta 
verdadeira nas vendas de dezembro, sem 
Friday e ao som de Jingle-Bell's. Nunca é 
demais lembrar que na tal Black Friday, 
além da maquiagem, outro problema 
recorrente são os golpes através de falsos 
cupons e promoções que aparecem por e-

mail ou em redes sociais para 
quem compra virtualmente e acaba 
caindo na rede dos malandros. 

Bom seria para fazer uma fezinha 
na centena do galo, já que este ano a tal 
milagreira completa 150 anos para 
classificar uma crise econômica nos 
States, numa sexta-feira, 24 de Setembro 
de 1869, depois que dois bolsistas de 
Wall Street, Jay Gould e Jim Fisk, 
frustrados em conseguir grandes lucros 
com o mercado em bancarrota, 
nomearam o dia como Black Friday. 

Com certeza, o termo pegou 
doravante, especialmente por ser o Dia de 
Ação de Graças, uma data especial para 
os gringos e para os comerciantes, a dica 
de desovar pontas de estoque, pois 
segundo Alexandre Marquesi, professor 
de   e-commerce e omnichannel da 
ESPM, os produtos que vão para a 

promoção são aqueles que 
precisam que a empresa tenha uma 
margem grande de lucros, cuja redução 
na oferta,não compromete o valor 
original. 

São características comuns  dos 
produtos em promoção: nível alto de 
estoque; complementares,  como 
computador e monitor, por exemplo; que 
incentivem as empresas a entrar na briga 
por descontos, pois a estratégia mais 
comum de colocar um produto em 
promoção é se ele está parado no estoque. 
Concluindo, não pense que tudo entra no 
rol da sexta-feira preta, apesar de 
prevalecer o conselho, que se fosse bom, 
não se dava, se vendia, sem descontos  de 
black-Friday: Não compre gato por lebre, 
saiba do preço real no mês passado e o 
atual, qualquer abuso, use o Código de  
Defesa do Consumidor, fechado?   

No Brasil tudo é caro. O poder é 
caro porque estar no poder virou meio de 
vida, profissão. Acontece que de todos os 
poderes constituídos, nada é mais 
absurdo que a Câmara dos Deputados. 
Primeiro pelo número de deputados, 513. 
Temos municípios no Brasil que tem 
menos habitantes que deputados federais 
em Brasília. Neste caso os dois estão 
errados. 

Este número exagerado tem 
trabalhado contra qualquer entendimento 
lúcido devido aos inúmeros interesses 
econômicos, ideológicos ou de poderes, 
inclusive os difusos. Segundo o Portal de 
Transparência só neste ano a Câmara dos 
Deputados já fêz 388 sessões de plenário, 
1 .847  reun iões  das  comissões  
permanentes, 480 reuniões de comissões 
temporárias, dentre tantas andanças por 
corredores e bate-boca. Sabe quanto nos 
custou? R$ 4,62 bilhões, o que 
corresponde a 73,94% do orçamento 
previsto para ser gasto até 31 de 
dezembro de 2019.

O resultado é absurdo, porque de 
efetivo e grande até agora só fizeram a 
Reforma da Previdência. Mesmo assim 
foi mal e porcamente, uma vez que 
destroçaram ela toda e para nada, só 
penalizaram o trabalhador de baixa 
renda, preservaram os mega super 
salários, protegeram as corporações e 
foram covardes ao ponto, por exemplo, 
de não incluir os estados e municípios na 
reforma simplesmente para não sofrerem 
desgaste nas suas bases eleitorais. 

Esta negligencia fez com que 
aumentasse o custo Brasil, uma vez que 
exige agora de governadores estaduais 
e s fo r ço  r edob rado  e  de spesa s  
desnecessárias para construir suas 
próprias leis de previdência. Devido ao 
acovardamento negligente de seus 513 
membros, a um retardamento na base 
justamente onde a população vive, que 
são os estados e municípios.

Só para refrescar a memória e 
sem entrar no mérito de qual seria a 
decisão: pacote anticrime? Nada até 
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Hoje, 29 de novembro,  nosso Café da 
Manhã é comemorado com o Dia do 
Café,  nas datas registradas no 
Calendário, que também insere o Dia do 
Nhoque da Fortuna ou da Sorte e da 
Solidariedade ao Povo Palestino; Santo 
do dia: São Saturnino; Anjo do dia: Anjo 
Menadel; Previsão do tempo, mínima de 
22º e máxima de 30º, com  86% de 
chances de chuvas a qualquer hora do dia, 
com 15 mm de volume.

Como sempre tem aquelas pessoas que 
ficam procurando pelo em ovo e alguns 
questionam o porque dos deputados 
terem derrubado veto de governador 
M.M, promulgando a lei que proíbe 
apreensão de veículos com IPVA 
atrasado em Mato Grosso, como se isso 
fosse um bicho de 7 cabeças. Este 
entendimento já é lei em vários estados, 
que em consenso decidiram não se a 
apreensão de um carro, uma forma legal 
de se cobrar o IPVA, pois existem meios 
legais para isso.

Continuamos com a nossa promoção 
Black-everyday da edição especial de 
Natal e Ano Novo,  de braços e páginas 
aber tas  aos  dis t intos  parceiros  
anunciantes, para a inserção de 
mensagens à precinhos de Papai-Noel, 
bastando para fazer parte, ligar agora 
mesmo para 3223-1420 e ou 99665-
9799; 99934-5183 e falar com Rosane ou 
Gaúcho. Reserve portanto desde já seu 
espaço, com a certeza do retorno 
imediato.

Mato Grosso registrou mais de 4.500 
acidentes de trânsito somente de janeiro a 
setembro deste ano, segundo a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública (Sesp). 
Segundo o delegado da Delegacia de 
Delitos de Trânsito (Deletran), Christian 
Cabral, as mortes por acidentes também 
têm aumentado. os fatores que mais 
geram acidentes no trânsito é o uso do 
celular, ingestão de bebidas alcoólicas e 
excesso de velocidade.

Reveillon deste ano, fechando com chave 
de ouro 2019, o Iate Clube anuncia como 
de praxe, mais uma noitada inesquecível, 
num clima festivo descontraído a beira 
das piscinas, mesas com frutas, 
espumantes, show pirotécnico ao som da 
Banda Primeira Divisão, de Cuiabá, DJ 
William Mamora, duplas sertanejas, etc. 
Para os gourmet's, aquele jantar top com 
um famoso buffet da city e que venha 
2020.

Cáceres se despediu na tarde de ontem de 
seu filho Guido Quidá, que se foi aos 77 
anos, desenlace ocorrido na tarde da 
quarta feira, 28. Seu Guido, chegou a 
morar em São Paulo entre 70 e 80 do 
século XX, voltando à sua terra nos 
inícios dos anos 80, fixando-se. O extinto 
que foi sepultado no São João Batista, 
viúva Dona Zulmira, 4 filhos e 8 netos, 
que recebem nossos pêsames pelo 
infausto passamento.

agora! Revisão da lei de 
armamento? Nada até agora! Reforma 
tributária? Nada até agora! Reforma 
administrativa? Nada até agora. Projeto 
de Lei da prisão em segunda instância? 
Nada até agora! Em 2020 tem eleições 
municipais. Alguém acredita que irão 
trabalhar? Detalhando o custo para você 
entender: em 2019, na legislatura número 
56, que é essa que tomou pose este ano, já 
foram gastos, na soma de todos os 
d e p u t a d o s ,  c o m  c o t a :  R $  
146.795.767,60; verba de gabinete: R$ 
474.709.421,26; auxílio-moradia: R$ 
6.405.839,38; viagens oficiais: R$ 
5.518.842,80. Preste atenção que não 
estou tratando aqui de funcionários e nem 
da remuneração dos próprios deputados. 

Não há nada mais caro do que 
você pagar por uma coisa que não 
funciona. Se funcionasse já seria caro, 
agora imagina não funcionado.

***___ João Edisom de Souza/Cuiabá.

Poço sem fundo

Olho vivo na Sexta
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estado. 
A presidência mixtense 

mostrou interesse em jogadores 
que não serão aproveitados pelo 
Cuiabá.

A expectativa para o 
início da pré-temporada é para o 
dia 5 de dezembro. A estreia do 
Mixto no Estadual está marcada 
para o dia 21 de janeiro, às 20h10, 
contra o União, no estádio 
L u t h e r o  L o p e s ,  e m  
Rondonópolis.

limitações, não dar um passo 
maior que a perna, com intuito 
único  de  honrar  com os  
compromissos. Isso para o nosso 
futebol é um grande avanço”, 
destacou Gianni.

Com pouco investimento 
pela falta de recursos, a equipe 
deve ser formada por jovens 
atletas mato-grossenses, alguns 
que permanecerão da Copa FMF, 
do Sub-19, além de alguns 
empréstimos de outros clubes do 

 diretoria do Operário 
V á r z e a - g r a n d e n s e  Aanunciou mais  dois  

reforços para a temporada 2020. 
Dois jovens jogadores estão 
confirmados no elenco, o volante 
Natan, 22 anos, e o atacante Kaio 
Felipe, 21 anos. A informação foi 
confirmada pelo supervisor de 
futebol, André Xela, no programa 
Capital em Campo, da rádio 
Capital FM. O gaúcho Natan 
iniciou a carreira nas categorias 
de base do Grêmio-RS, ficando 
de 2015 a 2017 no Sub-20 do time 
gaúcho. Se profissionalizou em 

2018 e teve passagens por, 
Guarany Bagé-RS, Cruzeiro-RS, 
Operário-MS, e por último, 
estava no Azuriz, do futebol 
pa ranaense . Já  o  a tacan te  
maranhense Kaio Felipe, ficou no 
Grêmio-RS do Sub-15 ao Sub-20, 
jogando também pelo Sub-23 do 
Athlético Paranaense e do Sport-
PE. Em 2019, ele disputou o 
Campeonato Alagoano pelo 
Dimensão Capela, com seis jogos 
e três gols marcados. Ele estava 
no Picos do Piauí no segundo 
semestre.

Com mais esses dois 

reforços, a diretoria 
chegou ao número seis jogadores 
divulgados do plantel para 2020. 
Além de Natan e Kaio, estão 
contratados o goleiro Igor Rayan, 
o  la teral-direi to/meia Gil  
Mineiro, e os atacantes Kanu e 
Vandinho. O volante Wisley, que 
h a v i a  s i d o  d i v u l g a d o  
anteriormente, seguirá no Boa 
Esporte-MG. O tradicional 
Chicote de Fronteira iniciou a sua 
pré-temporada no dia 19 de 
novembro ,  na  c idade  de  
Muzambinho, interior sul de 
Minas Gerais. Os treinos com 
bola começaram na terça-feira 
(26), no comando do técnico 
contratado Luiz Gabardo Jr. A 
equipe fica em MG até dia 23 de 
dezembro, com a reapresentação 
marcada para o dia 2 de janeiro, 
totalizando uma média de 24 
jogadores.

No ano que vem, o 
Operár io-VG disputará  o  
Campeonato Mato-grossense, 
Copa Verde, Copa do Brasil e a 
S é r i e  D  d o  C a m p e o n a t o  
Brasileiro. A estreia no Estadual 
está marcada para o dia 21 de 
janeiro, às 20h10, contra o 
Poconé, no novo estádio Dito 
Souza, no bairro Cristo Rei.

 Mixto Esporte Clube 
de f in iu  na  s emana  Opassada o técnico para o 

Campeonato Mato-grossense 
2020. Gianni Freitas segue no 
Tigre da Vargas, com um grande 
de sa f i o  pe l a  f r en t e .  E l e  
comandou a equipe na Copa FMF 
2019, chegando até a semifinal.

Gianni é conhecedor do 
futebol mato-grossense. Foi 
preparador-físico no Luverdense 
e técnico em diversos clubes, 
como Mato Grosso, Operário-
MT,  Dom Bosco,  Mixto ,  
Cacerense e Sinop, geralmente 
com baixos investimentos, mas 
com resultados satisfatórios. Ele 

já foi campeão da Copa 
FMF pelo Dom Bosco em 2015, 
além de vice-campeão pelo Mixto 
em 2016 e pelo Azulão em 2018. 
Em 2016, levou o Dom Bosco até 
a segunda fase da Copa do Brasil, 
sendo eliminado pelo Athlético-
PR. “É com satisfação que recebo 
o convite do Mixto para. Fui 
procurado pela diretoria mixtense 
e eles me informaram o quão 
grande é o desafio para 2020. 
Montar uma equipe com os pés no 
chão, caseira, muito jovem, mas 
diante disso, conversei com 
minha família, preferi ficar aqui. 
Tinha algumas outras propostas, 
não muitas, mas existiam. 

A pedido da família vou 
permanecer junto deles e aceitar 
esse desafio”, disse o técnico 
Gianni Freitas. De acordo com 
ele, é um grande desafio na 
carreira dele, tanto para o clube, 
pois a Primeira Divisão do 
Campeonato Mato-grossense 
2020 deve ser um divisor de 
águas, na busca por uma boa 
colocação, visando honrar a 
camisa Alvinegra.
“Realmente será um desafio 
grande, acredito que o estadual 
2020 do Mixto deve ser um 
divisor de águas. Mas fico feliz 
pela atitude da diretoria, honesta, 
sincera, de saber as suas 

TIGRE EM CRISE

Gianni volta ao comando do
Mixto apesar de fraco bereré

Xerife Gianni foi preparador-físico no Luverdense e técnico no Operário, Dom Bosco, Mixto, Cacerense e Sinop, geralmente com baixos investimentos

O.E c/ Redação

Rodado  Gianni Freitas acredita no Mixto e aceita desafio   

Foto: Julio Tabile

REFORÇOS CHEGANDO

Chicote  fecha com volante
e atacante jovens para 2020
O.E c/ Redação

Atacante maranhense Kaio Felipe, passou pelo sul e nordeste antes de vir pra MT  

Foto: Arquivo
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 j u í z a  H e n r i q u e t a  
Fernanda Chaves Alencar AFerreira Lima, diretora da 

Comarca de Mirassol D'Oeste, 
autorizou a divulgação do Edital 

13/2019-CA que anuncia a 
relação preliminar dos candidatos 
classificados no processo seletivo 
para recrutamento de estagiário 
de nível superior em Tecnologia 

da Informação. O documento traz 
também o gabarito provisório da 
prova, realizada no dia 24 de 
novembro último.

Serão admitidos recursos 

 partir do ano que vem as 
empresas, que queiram se Ainstalar em municípios 

c o m  b a i x o  Í n d i c e  d e  
Desenvolvimento Humano 
(IDH), em Mato Grosso, passarão 
a ter mais incentivos fiscais, ao 
seja, um aumento de 5% para 
10%. Isso porque o veto do 
Governo do Estado à emenda 
parlamentar proposta pelo 
deputado Max Russi ao Projeto 
de Lei Complementar nº 53/2019, 
do Executivo Estadual, foi 
derrubado em sessão plenária de 
anteontem, (27) na Assembleia 
Legislativa.

O novo s is tema de 
tributação passa a valer a partir de 
janeiro de 2020. Na prática, com 
essa modificação proposta pelo 
deputado, a nova medida poderá 
incrementar a matriz econômica 
das menores cidades do Estado.

Para Max Russi, essa 
elevação no percentual do valor 
destinado, esse definido pelo 
Conselho Deliberativo dos 
Programas de Desenvolvimento 
do Estado de Mato Grosso 
(Condeprodemat), será vital para 
o crescimento do pequenos 
municípios.

“Isso significa que as 

empresas terão mais 
facilidades e chances de se 
instalarem nesses pequenos 
municípios. O mais importante de 
tudo isso é o resultado final, com 
a promoção de mais postos de 
trabalho, geração de emprego e 
renda. Os municípios mais pobres 
do estado, com mais dificuldade, 
que estão perdendo a sua 
população, precisam ter melhor 
apoio para algum investimento”, 
argumentou.

Outro fator defendido 
pela nova redação, dentro da 
proposta apresentada pelo 
deputado Max Russi, é em 
relação ao atendimento aos 
anseios de justiça social, previsto 
no artigo 170 da Constituição 
Federal. 

"Por pautar a minha 
a t u a ç ã o  e m  u m a  g e s t ã o  
municipalista, sempre defendi 
que o nosso olhar não deve ser 
voltado apenas aos grandes polos. 
Os pequenos municípios são 
e s s e n c i a i s  p a r a  o  
desenvolvimento de nosso 
estado. 

Por isso precisamos 
fomentar a economia dessas 
pequenas cidades, incentivar o 
surgimento de novos postos de 
trabalho e assim reduzir as 
desigualdades regionais e 
sociais", defende. 

dos recursos impetrados e 
as provas serão corrigidas, 
novamente, de acordo com o 
gabarito oficial. Se após análise 
do recurso resultar em anulação 
de questão integrante da prova, a 
pontuação correspondente será 
creditada a todos os candidatos, 
independente de terem recorrido. 
Em hipótese alguma será aceito 
pedido de revisão de recurso e 
recurso de recurso.

A questão de número 13 
foi cancelada de ofício pela 
Comissão de Apoio ao Processo 
Seletivo, uma vez que, na referida 
questão havia cinco alternativas 
ao invés de quatro, motivo pelo 
qual, a pontuação correspondente 
foi creditada para todos os 
candidatos, sendo assim, não será 
aceito a interposição de recurso 
em relação a esta questão.

no prazo de dois dias úteis 
a contar da data do edital, quanto 
ao gabarito provisório.

Os recursos deverão ser 
interpostos somente por meio do 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  
mirassol.doeste@tjmt.jus.br, 
através do formulário que ficará 
disponível no site do Tribunal de 
Just iça www.t jmt. jus .br  -  
Serviços/Seleção de Estagiários 
Fórum de Mirassol D'Oeste.

Não serão conhecidos os 
recursos sem a identificação da 
questão e fundamentação clara, 
objetiva e consistente. O recurso 
interposto fora do prazo não será 
conhecido, sendo considerada, 
para tanto, a data e o horário do 
envio do recurso, por meio do 
endereço eletrônico.

O gabarito divulgado 
poderá ser alterado em função 

 O gabarito divulgado poderá ser alterado em função dos recursos impetrados e as provas serão corrigidas, novamente, de acordo com o gabarito oficial
MIRASSOL D´OESTE

Divulgado edital de gabarito
e classificados para estágios

TJ/MT

Juíza Henriqueta F. C. A. F. Lima, diretora da Comarca de Mirassol D'Oeste 

 Foto: TJ/MT

VETO DERRUBADO

Proposta de Max Russi poderá
alavancar pequenos municípios
Assessoria

Max-Russi: “Medida é vital para crescimento do pequenos municípios”  

Foto: Assessoria
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O  c a d a s t r a m e n t o  
biométrico é o procedimento de 
coleta das impressões digitais, 
fotografia e assinatura, com a 
atualização dos dados cadastrais 
do eleitor. De acordo com o 
tribunal, a medida reforça a 
segurança da identificação na 
h o r a  d o  v o t o  e  é  u m a  
oportunidade para a Justiça 
Eleitoral realizar a atualização 
dos dados, excluindo os eleitores 
que não comprovem vínculo com 
o respectivo município.

Segundo o TSE, até o 
início de setembro, 72% dos 
eleitores brasileiros já tinham 

realizado a biometria. O 
prazo estipulado pelo TSE é 
2022, mas em alguns municípios 
a biometria tem que ser feita 
antes, sob pena dos eleitores 
terem seus títulos cancelados, 
levando a problemas como 
impossibilidade de se tirar 
passaporte ou até a possibilidade 
de interrupção do recebimento do 
Bolsa Família.

Para mais informações, os 
eleitores devem procurar as 
unidades de atendimento da zona 
eleitoral em que forem inscritos 
ou a Corregedoria Regional 
Eleitoral da respectiva unidade da 

p a r t i c i p a r e m  d o  
procedimento de revisão podem 
ter seus títulos cancelados. 

O TSE informa ainda que 
não  se rão  cance ladas  as  
inscrições de eleitores com 
deficiência que impossibilite o 
cumprimento das obrigações 
e l e i t o r a i s ,  d e s d e  q u e  a  
informação conste no cadastro.

 eleitor com mais de 70 
anos de idade também Odeve participar da coleta 

de dados biométricos realizada 
pela Justiça Eleitoral. 

Embora a Constituição 
Federa l  determine que o  
alistamento eleitoral e o voto são 
facultativos para o cidadão nessa 
idade, no caso de revisão 

eleitoral, todos os eleitores, 
inclusive aqueles para os quais o 
voto é facultativo – maiores de 16 
e menores de 18 anos, maiores de 
70 anos e analfabetos – devem 
comparecer aos cartórios para o 
cadastramento biométrico.

De acordo com o Tribunal 
Superior Eleitoral, os idosos com 
mais de 70 anos que não 

s moradores da região 
oeste receberam a notícia Od e  q u e  s e r ã o  

contemplados com recursos 
federais na ordem de R$ 1,3 
m i l h ã o  e m  e m e n d a s  
parlamentares federais.  O 
anúncio foi feito durante 
audiência pública da agricultura 
f a m i l i a r ,  r e a l i z a d a  p e l a  
Assembleia Legislativa em São 
José dos Quatro Marcos, no dia 
22 de novembro.

Conforme o deputado 
e s t a d u a l  D r .  G i m e n e z ,  
organizador do evento, o objetivo 
é a aquisição de uma usina de 
asfalto móvel que beneficiará os 
14 municípios que compõem o 
C o n s ó r c i o  d o  C o m p l e x o  
Nascentes do Pantanal. O prefeito 
de Glória D'Oeste,  Paulo 
Remédio, que é presidente do 
consórcio, afirmou que o recurso 
vai ser usado para adquirir uma 
usina de asfalto móvel, montada 
sobre o chassi de caminhão, que 
vai atender os municípios da 
região que são muito próximos 

um do outro. “Foi uma 
surpresa muito boa saber que 
estamos sendo vistos pelos 
nossos representantes estaduais e 
federais”.

Entre os municípios que 
integram o Consórcio do 
Complexo Nascentes do Pantanal 
estão: Araputanga, Cáceres, 
Curvelândia, Figueirópolis 
D 'Oes te ,  Glór ia  D 'Oes te ,  
Ind iava í ,  Jauru ,  Lambar i  
D'Oeste, Mirassol D'Oeste, Porto 
Esperidião, Reserva do Cabaçal, 
Rio Branco, Salto do Céu e São 
José dos Quatro Marcos.

Uma nova programação 
voltada à agricultura familiar será 
realizada na região oeste pelo 
deputado Dr. Gimenez no mês de 
maio de 2020, com a proposta de 
o fe recer  con t inu idade  às  
solicitações dos produtores e 
técnicos em eixos, como crédito 
fundiário, fortalecimento das 
cadeias produtivas, implantação 
de agroindústrias e Programa de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf).

DIGITAL OBRIGATÓRIA

Eleitor com voto facultativo
não está isento da biometria

Revisão eleitoral abrange maiores de 16 e menores de 18 anos, maiores de 70 anos  e analfabetos, que  devem comparecer aos cartórios para referido cadastramento

Da Redação

Quem não se recadastrou, deve procurar sua ZE independente da idade   

Foto: Reprodução

EMENDA MILIONÁRIA

Região oeste contemplada
com investimentos federais

Anúncio foi feito durante audiência dia 22 em Quatro Marcos   

Foto: Assessoria

08
Cáceres-MT, sexta-feira 29 de novembro de 2019 www.jornalcorreiocacerense.com.br

SOCIAL

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, se une a 
Vênus e recebe um ótimo 
aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
mudanças agradáveis de 

planos e algumas escolhas, relacionadas 
ao trabalho ou a um plano de negócios. 
O momento é bom para a apresentação 
de projetos e palestras.

Esotérico

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia em 
que você pode pensar em 
planejar, marcar ou realizar 

uma viagem internacional em detalhes. O 
período é também ótimo para contatar 
pessoas estrangeiras. Ótimo momento para 
meditar.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
interiorização e necessidade 
de aprofundar sentimentos, 

que podem envolver um relacionamento 
recente. O dia é ótimo também para 
planejar ganhos e gastos relacionados a 
uma parceria financeira.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento agradável ao 

seu coração. Você estará mais leve e com 
as melhores emoções à flor da pele. Dia 
ótimo para sair e divertir-se com os 
amigos. Um romance pode começar a ser 
desenhado.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
m o v i m e n t o  p o s i t i v o ,  
especialmente no trabalho. 

Você pode ter um dia altamente agradável 
se decidir abrir-se a novas amizades no 
trabalho. Um novo projeto pode surgir.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
interiorização e maior 
contato com suas emoções, 

que passam por um momento de 
equilíbrio. O dia é ótimo para dedicar-se 
aos cuidados da saúde. Procure envolver-
se em atividades que unam mente e corpo

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia em 
que você estará mais voltado 
para sua casa e família. Você 

vai preferir a intimidade junto com os 
seus, a qualquer compromisso social. É 
possível que você comece uma reforma ou 
construção de uma nova casa.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
movimento e divertimento 
c o m  o s  a m i g o s .  A  

comunicação melhora e você estará mais 
simpático e extrovertido. Ótimo dia para 
reuniões de negócios e novos contatos 
comerciais.

A Lua entra em seu signo, se 
une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
abertura do coração e  
emoções à flor da pele. Você 

estará mais acolhedor e receptivo, mais 
voltado para as pessoas que ama. Aproveite 
este dia, que promete ser bastante agradável 
e promova um encontro com amigos 
queridos.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia de 
b o a s  v i b r a ç õ e s ,  
especialmente se estiver 

envolvido em atividades sociais junto de 
seus melhores amigos. Você estará mais 
aberto, simpático e receptivo e pode atrair 
os olhares de alguém especial.

A Lua entra em Capricórnio, 
se une a Vênus e recebe um 
ótimo aspecto de Urano em 
Touro, indicando um dia em 
que seu coração estará mais 
aberto, como não conseguiu 

estar nos últimos anos. Esta é uma nova fase 
que começa e só tende a melhorar, 
especialmente no amor e no relacionamento 
com os filhos.

A  L u a  e n t r a  e m  
Capricórnio, se une a Vênus 
e recebe um ótimo aspecto 
de  Urano em Touro ,  
i n d i c a n d o  u m  d i a  

economicamente promissor. Uma nova 
proposta de trabalho ou convite para 
fazer parte de um novo projeto pode 
surgir. O momento é ótimo para organizar 
as finanças e novos investimentos.

By Rosane Michels

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

Destaque especial ao casal Lino Tadeu e 
Mirna Monges, que celebraram nesta 
semana Bodas de Pérola, revivendo por 
mais um ano o dia que disseram sim. São 
3 0  a n o s  d e  c o m p a n h e i r i s m o ,  
cumplicidade, carinho e amor vividos 
com respeito e lealdade. Que Deus possa 
abençoar essa união ainda por muitos 
anos. Esta coluna brinda hoje esse amor. 
Felicidades!

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

Felicitações a linda e charmosa Fernanda Lazzari pela 
passagem de mais uma primavera. Que esse novo ciclo de vida 
chegue repleto de alegrias, saúde e realizações.

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

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

Comemorando data nova Marinalva Denipotti Manfrin a 
quem enviamos votos felicidades, saúde, amor e paz.

Um dia repleto de paz e harmonia ao 
boníssimo Padre Evandro Stefanello que 
todos os dias acompanha o nosso 
matutino.

ANO 58 - Nº 10.600
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58
Anos!

Com a presença do Governador 
do Distrito 4440, Washington Calado 
Barbosa, foi realizado na noite da última 
quarta-feira, (27), a eleição para 
presidente do ano rotário 2021/22.Um 
pleito concorrido, com três associados 
postulando o cargo, sendo declarado 
eleito  o empresário do ramo de caça e 
pesca Claudiney Tomazelli, que estará 
sucedendo a presidente (2020/21), 
Rosane Michelis Saravy.

Amanhã será o Dia D da 2ª etapa da 
Campanha de Vacinação contra o Sarampo, para 
jovens  de 20 a 29 anos com esquema de imunização 
da tríplice viral incompleto, que devem procurar 
uma das unidades  de saúde para vacinação contra o 
Sarampo. O atendimento será das 8h00 as 17h00, no 
Postão e ESF Jd Padre Paulo, Vila Real, Vila Irene, 
Jardim Guanabara e distrito do Caramujo. 

Página 03

A prefeita em exercício, Eliene Liberato, se reuniu com 
representantes das entidades civis, presidentes de clubes de serviços e de 
sindicatos, para apresentar o projeto técnico da rede de esgoto e 
saneamento. Trata-se de um projeto de grande extensão e o tempo de 
construção de 4 anos, um investimento de R$ 129 milhões, a ser pago em 
20 anos, com opções para não onerar o contribuinte.  Página 03

Embora a Constituição determine que o alistamento eleitoral e o 
voto são facultativos para os maiores de 70 anos  e sendo maior de 16, seja 
menor de 18 anos, e analfabetos, no caso de revisão eleitoral, todos, 
inclusive aqueles para os quais o voto é facultativo devem comparecer aos 
cartórios para o cadastramento biométrico. Omissos podem ter títulos 
cancelados e problemas consequentes. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50
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No próximo domingo, abrindo o mês de dezembro, (1º) celebra-se 
o Dia Mundial de Luta contra a Aids e em Cáceres, a equipe do CTA/SAE,  
realizará uma Missa de Ação de Graças às 19h00 na Catedral São Luiz, 
dedicada àqueles que perderam um familiar ou amigo pelo vírus HIV e que  
poderão encontrar conforto e proximidade a outras famílias que viveram a 
mesma perda. Página 04

SAÚDE BÁSICA

Poder busca consenso para
implantação de saneamento

Investimento no valor de R$ 129 milhões, benéfico à saúde pública, será pago em 20 anos, com um leque de opções para não onerar o bolso do contribuinte

Eliene: “Cada real gasto na coleta de esgotos é economizado em saúde”   

SUCESSÃO 2021

Rotary Club de Cáceres elege
futuro presidente Tomazelli

Foto: Arquivo

Empresário Claudiney Tomazelli, 
assumirá em julho de 2021  

Foto: Divulgação

PICADA MILAGROSA

Segunda etapa de vacinação
tem dia D sábado em Cáceres

Esquema vacinal protege e quebra 
a cadeia de transmissão do vírus  

 Foto: Ilustrativa

VOTO FACULTATIVO

Idosos e adolescentes não
estão isento da biometria

Última fila na 6ª ZE de Cáceres, agora, restrita ao Ganha tempo   

Foto: Arquivo

CTA/SAE

Missa especial domingo na
Catedral em ação de graças

Momento será de reflexão, orações e confraternizações de famílias   

Foto: JCC
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