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para circulação), sucatas (para 
r e c i c l a g e m  d e  p e ç a s ,  c o m  
numeração de motor e câmbio 
inservíveis) e material ferroso 
( d e s t i n a d o  a  p r e n s a g e m  e  
siderúrgicas), além de outros bens de 
terceiros retidos, abandonados, 
removidos ou recolhidos há mais de 

A primeira fase – aproximadamente 
800 veículos – inicia dia 28 com a 
abertura da visitação nos pátios, 
sendo dia 31, às 11 horas, o início dos 
lances. A segunda etapa será no mês 
de junho com o restante dos bens.
 São veículos classificados 
como documentáveis (recuperáveis 

 Superintendência da Polícia ARodoviária Federal do Mato 
Grosso realiza, no próximo 

dia 31, em todo o Estado, o leilão 
para venda de veículos de terceiros 
apreendidos nos pátios. São cerca de 
1.700 bens que serão ofertados em 
duas etapas.

 O governo do estado previa 
a mudança do nome do campus da 
Unemat de Cáceres, que atualmente 
leva o nome do professor Carlos 
Alberto Reys Maldonado (in 
memoriam). 
 O veto 33/2018, derrubado 
pelos deputados, foi bastante 
d i s c u t i d o  e m  p l e n á r i o ,  
principalmente pelos deputados 
Wilson Santos (PSDB) e Dr. 
Leonardo (SD), que pediram aos 
demais parlamentares para votarem 
pela derrubada do veto, seguindo 
parecer da CCJR, mantendo o nome 
do campus de Carlos Alberto Reys 
Maldonado. No placar, 15 votos sim 
e dois não.
 Outro veto que foi motivo 
d e  d e b a t e s  n a  A s s e m b l e i a  
Legislativa, por se tratar de um 
assunto delicado, o da reserva de 
vagas a negros em concursos 
públicos, o veto 63/2018, também 
foi derrubado pelos deputados. 
 O Projeto 37/2016 dispõe 
sobre a reserva aos negros de 20% 
das vagas oferecidas nos concursos 
públicos para provimento de cargos 
efetivos e empregos públicos no 
âmbito da administração estadual, 
das autarquias, das fundações 
públicas, das empresas públicas e 
das sociedades de economia mista 
controladas pelo estado de Mato 
Grosso. 
 Foram 14 votos sim, pela 
derrubada do veto, e cinco votos 
contrários.

vezes. Em quase todas as votações, 
os parlamentares seguiram parecer 
da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação do Parlamento.
 Entre os vetos derrubados 
e s t á  a  d o  P r o j e t o  d e  L e i  
Complementar 03/2016, que 
modifica a denominação da 
Universidade Estadual de Mato 
Grosso. 

m sessão ordinária, os Edeputados estaduais de Mato 
G r o s s o  a n a l i s a r a m  e  

votaram,  20 vetos governamentais a 
projetos de lei. 
 O placar foi empate, os 
deputados derrubaram dez vetos e 
mantiveram outros dez, sendo que 
em dois deles, por se tratar de veto 
parcial, os deputados votaram duas 

desde que não estejam impedidas de 
l i c i t a r  e  c o n t r a t a r  c o m  a  
administração.
 Os itens estão armazenados 
nos seguintes municípios: Santo 
Antônio de Leverger, Campo Verde, 
Rondonópolis, Itiquira, Alto Garças, 
Cáceres, Poconé, Diamantino, 
Várzea Grande, Primavera do Leste, 
Sorriso, Nova Santa Helena, Pontes 
e Lacerda, Barra do Garças e Água 
Boa.
 Telefone para sanar dúvidas 
ou buscar mais informações: (65) 
3025-7500.

60 dias. Cerca de 60% dos veículos 
são motocicletas e 30% automóveis 
e caminhonetas, o restante é formado 
por caminhões, reboques e outros. A 
maioria está em condições de 
trafegar.
 O leilão será realizado de 
forma eletrônica, através da Internet, 
com lances realizados por meio de 
acesso identificado no portal virtual 
administrado do leiloeiro oficial 
contratado ( ). www.faleiloes.com.br
Os interessados já podem se 
cadastrar no site. Poderão participar 
da hasta pessoas físicas ou jurídicas, 

9502, de Mirassol D'Oeste.
 C u m p r i n d o   o s  
procedimentos de praxe foi 
realizado a  checagem onde 
constataram em desfavor de José 
Vitor um mandado de prisão em 
aberto.
 Diante dos fatos o suspeito e 
a motocicleta foram encaminhados 
ao Centro de Operações Militares, 
onde foi confeccionado o Boletim de 
Ocorrência, após ser conduzido  a 
Delegacia de Polícia Civil para 
providências que o caso requer.

urante patrulhamento no Dper íme t ro  u rbano  de  
Mirassol D'Oeste, Policiais 

Militares do 17º BPM avistaram um 
indivíduo numa motocicleta azul em 
atitudes suspeitas e deram ordem de 
parada  ignorada pelo suspeito que 
empreendeu fuga, sendo empregado 
o acompanhamento tático.
 No bairro Jardim das Flores, 
os policiais realizaram a abordagem 
e identificaram o suspeito como 
sendo José Vitor Messias de Souza, 
20 anos, que pilotava uma moto 
Honda Titan de cor azul, placas JZT 
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Primeira fase do leilão inicia em 28 de janeiro com a abertura da visitação nos pátios, sendo dia 31 a data de início dos lances
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Deputados derrubam veto e campus da Unemat
volta a ter o nome do fundador Carlos Maldonado
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Debutados derrubaram 10 vetos do governo Pedro Taques 
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Procurado da Justiça é preso por
 policiais militares em Mirassol

Da Redação

José Vitor tinha mandado de prisão em aberto 
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 Todos inícios de ano, os gurus 
divulgam suas previsões para o seguinte e a 
gente , sem nenhuma pretensão para este 
cargo liberal, não podíamos ficar fora do que 
para muitos, é uma ciência oculta, mas que 
vemos como patacoadas de ocorrências 
óbvias, que poderiam sim, serem usadas 
como alerta para que não ocorressem. 
Sócrates ensinou que uma vida irrefletida 
não vale a pena ser vivida e certa feita em 
Fédon, disse que uma vida irrefletida leva a 
alma a ficar confusa e aturdida, como se 
estivesse bêbada, enquanto uma alma sábia 
alcança a estabilidade e seu vagar chega ao 
fim. 
 Nessa linha de compreensão, a 
gente teima em levar uma vida reflexiva, 
mesmo diante da óbvia constatação de que, 
não raro, o resultado das nossas reflexões 
não sejam muito palatáveis. 
 Nessas reflexões, incursionamos 
ousadamente no mundo da premonição, o 
fazendo com a perspectiva de acertar a 
maioria das previsões aqui encartadas, pela 
óbvia constatação de que todos que tenham 
o mínimo de lucidez concluiriam pela sua 
inevitabilidade. Exemplificando o óbvio, os 
engarrafamentos no trânsito minarão a 
nossa paciência; magistrados serão 
aposentados compulsoriamente pelo CNJ; 
as Assembleias Legislativas continuarão a 
“trabalhar” em “harmonia” com o Poder 
Executivo; com as chuvas, o asfalto será 
pulverizado e muitas estradas ficarão 
intrafegáveis; haverá desabastecimento de 
pescado na semana santa; as operadoras de 
celular continuarão a prestar um serviço de 
péssima qualidade; novas leis penais 
deverão surgir, a pretexto de combater a 
violência, com a exacerbação das penas 
privativas de liberdade, mas tudo ficará 
como dantes; os novos governantes sempre 
culparão a administração anterior;  será 
deflagrada uma campanha pela legalização 

da maconha, como uma panaceia no 
combate à traficância; os flanelinhas 
continuarão dominando os estacionamentos 
públicos, sob o olhar complacente das 
autoridades; muitos prefeitos serão 
afastados por juízes singulares, todavia 
voltarão aos cargos, no dia seguinte, em face 
de uma liminar concedida por um membro 
da segunda instância; um congressista muito 
conhecido vai se deslocar num avião da FAB 
para cuidar de assuntos pessoais, para, 
depois de flagrado, assumir o erro e 
prometer ressarcir os cofres públicos; os 
assaltos se multiplicarão e muitos 
sucumbirão sob as armas dos meliantes, mas 
só uma parcela mínima de transgressores 
será punida; cadeias serão interditadas, por 
falta de condições para receber presos 
provisórios; presos cavarão túneis e fugirão 
de cadeias e os líderes de facções criminosas 
continuarão comandando as suas ações de 
dentro das prisões. 
 No campo artístico, podemos sem 
medo de errar, aduzir que uma conhecida 

celebridade irá se casar e se separar em 
menos de 3 meses. Outra será flagrada sem 
calcinha em um grande evento da mídia; 
uma dupla sertaneja irá se separar e realizará 
uma turnê de despedida; um ator de uma 
emissora televisiva irá para outra emissora 
televisiva e, arrependido, retornará para a 
emissora televisiva original. Várias 
celebridades irão posar nuas,  e alegarão que 
fizeram o trabalho pelo lado artístico, não 
pelo dinheiro. 
 Teremos uma nova edição do BBB e 
os programas de TV aberta irão apelar para o 
sexo e violência. Por ai afora, as previsões 
previsíveis, são em sua maioria, chutes com 
os dois pés, engana trouxas. Trabalha não, 
Mané, que a vaca vai pro brejo, afinal esta 
vida é uma boa, pois se fosse duas, seria um 
saco e se previsões tivessem fundamento 
lógico, não tinha político famoso atrás das 
grades, com certeza lamentando porque não 
previu antes, coisas da vida, amigos. Assim 
é com a maioria das pessoas e ponto final.

 O governador Mauro Mendes 
acaba de propor à sociedade de Mato 
Grosso um pacto pra gestão. Na 
realidade, ele está dizendo que o governo 
do Estado está sem condições de se gerir 
por problemas financeiros e do 
f u n c i o n a m e n t o  d a  m á q u i n a  
administrativa. A desconstrução da 
estrutura do Estado não é coisa que se faz 
de um dia pro outro. Leva tempo. Leva 
descasos.  Leva má gestão.  E,  
principalmente, leva erros de percepção 
dos cenários.
  Pacto é apenas uma palavra. Mas 
a ideia é  muito séria. É a confissão de 
que o governo de Mato Grosso está na 
UTI. A questão é sair de lá e dar aos 
cidadãos garantias de que o Estado pode 
responder aos serviços públicos de sua 
responsabilidade. Não tem respondido. 
Não vou citar números aqui. O fato é que 
os cidadãos estão saturados de pagar 
impostos e vê-los sendo gastos pra 
dentro da própria estrutura do governo. 
Perdem-se os esforços sociais nas folhas 
de pagamentos dos poderes, nas dívidas 
e no custeio de um governo que responde 

mal nos serviços que lhe cabe prestar.
 Pacto é, portanto, um acordo. 
Não tem outro sentido. Significa que 
todos os cidadãos e todos os negócios de 
Mato Grosso terão que participar de um 
vasto acordo em benefício da 
governabilidade. Mas só será um acordo 
se ele alcançar a todos. Começando 
pelas estruturas dos poderes. Grandes 
gastadores e na maior parte das vezes 
gastam de maneira irresponsável. Com 
baixíssimos resultados pro cidadão. O 
governo existe pros cidadãos. Não pra si 
mesmo.
 O pacto deve levar em conta que 
a sociedade está atenta a eventuais 
proteções aos interesses das corporações 
que compõem a estrutura do Estado. 
Como em tantas outras vezes a 
sociedade contribuiu. Aqui se incluem 
funcionários públicos, empresários e até 
mesmo os poderes. Donas de grande 
poder de influência na opinião pública as 
corporações vão chiar muito, se fazer de 
vítimas, argumentar as suas extremas 
necessidades e tentar sabotar o pacto.
 Aqui entra a parte crucial da 

exequibilidade do pacto. O governador, 
se quiser sucesso, terá que fazer um 
pacto com a sociedade pra garantir 
forças políticas que lhe permitam 
enfrentar as corporações públicas. É de 
lá que virá toda a resistência contra 
quaisquer transformações em favor da 
governabilidade do Estado. O monstro 
não está fora.
 Está dentro das estruturas do 
governo. Quem entra nos palácios 
governamentais percebe que ali se gasta 
muito com coisas supérfluas do que com 
as coisas de primeira grandeza.
  Pacto é decisão muito séria. Não 
pode ser usado no varejo. É decisão 
suprema. Com via de duas mãos. A de 
dentro e a de fora. Se desmoralizar a 
ideia, acaba a governabilidade. A bolha 
de benefícios e de impunidade das 
estruturas do governo não se sustentarão 
se do lado de fora matar a fé popular. 
Confiança é fator subjetivo direto.
 

ONOFRE RIBEIRO é jornalista em 
Mato Grosso.
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LAMBADÃO
Foi publicada nesta terça-feira (15), a Lei 
nº 10.809 que eleva o lambadão ao status 
de movimento cultural e musical de 
caráter popular. De autoria do deputado 
Guilherme Malouf a lei foi sancionada 
pelo governador Mauro Mendes e garante 
aos cantores, dançarinos e músicos do 
ritmo a condição de agentes da cultura 
popular. O texto assegura ainda a proteção 
contra qualquer tipo de discriminação ou 
preconceito, seja de natureza social, 
racial, cultural ou administrativa contra o 
movimento ou seus integrantes.

REPRESSÃO 
CONTRABANDO/CNH

Foi publicada no Diário Oficial da União a 
Lei n° 13.804, que trata de medidas 
relativas à prevenção e repressão ao 
contrabando, ao descaminho, ao furto, ao 
roubo e à receptação. Com a sanção da 
nova lei, o condutor de veículo usado na 
prática do crime de receptação, 
descaminho ou contrabando terá, após 
transitada em julgado sentença penal 
condenatória, a carteira nacional de 
habilitação (CNH) cassada por cinco 
anos. Se o condutor do veículo não for 
habilitado. Ficará proibido de obter a 
habilitação para dirigir veículo automotor 
pelo mesmo período.

LUTO NA COMUNICAÇÃO
Morreu aos 57 anos, o publicitário Clenon 
Alves, ex secretário de comunicação de 
Cuiabá, que sofreu um infarto no 
e s t a c i o n a m e n t o  d a  A s s e m b l e i a  
Legislativa de Mato Grosso. Clenon era 
superintendente da Rádio Assembleia e 
foi secretário de comunicação de Cuiabá 
no primeiro ano da gestão Mauro Mendes. 
Em nota amigos e colegas lamentaram a 
morte do publicitário.

ENEM
Mais de 4,1 milhões de estudantes que 
fizeram o Enem no ano passado aguardam 
o resultado das notas das provas que   será 
divulgado, nesta sexta-feira, na internet na 
Página do Participante e no aplicativo 
oficial do Enem. A nota é calculada 
usando a chamada teoria de resposta ao 
item (TRI),  que não estabelece 
previamente um valor fixo para cada 
questão. O valor varia conforme o 
percentual de acertos e erros dos 
estudantes naquele item. Assim, se a 
questão tiver grande número de acertos 
será considera fácil e, por essa razão, 
valerá menos pontos. O estudante que 
acertar um item com alto índice de erros, 
por exemplo, ganhará mais pontos por ele.

POSSE DE ARMA
Foi assinado na terça-feira, pelo 
presidente Jair Bolsonaro, o decreto que 
devolve a população a liberdade de 
decidir sobre a compra de armas de fogo. 
Em rede social o presidente afirmou que o 
decreto respeita a vontade popular 
expressada no referendo de 2005, quando 
o brasileiros foram às urnas e decidiram 
por manter o comércio de armas com as 
restrições que já vigoraram à época, com 
um diferencial no prazo para renovação de 
armas de fogo, que era de três e cinco anos 
e agora passou para dez anos e a 
subjetividade para a compra, que sempre 
foi dificultada ou impossibilitada.

EDITORIA

Pacto por Mato Grosso

A lógica do óbvio
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A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de mudanças positivas em 
o p e r a ç õ e s ,  a c o r d o s  e  
negociações envolvendo suas 

finanças. Um projeto, contrato ou 
promoção, envolvendo o aumento de seus 
rendimentos pode ser aprovado.

Esotérico

A Lua continua em seu 
signo e agora recebe um 
ótimo aspecto do Sol e 
Plutão em Capricórnio, 
indicando um dia  de 
mudanças positivas em 

questões pontuais, que envolvem sua vida 
pessoal ou profissional. Você estará mais 
objetivo e intenso, decidido a fazer 
escolhas racionais e definitivas.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d i a  d e  m u d a n ç a s  
importantes em escolhas já 

realizadas, especialmente as que 
envolvem seu passado emocional. O 
momento é ótimo para a reflexão e a 
manutenção de sua saúde global.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia  de movimento e  

mudanças positivas em sua vida social. 
Novos contatos comerciais podem ser 
feitos com grandes empresas, clubes e 
instituições. Ótimo momento para 
trabalhos em equipe.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d i a  d e  m u d a n ç a s  
importantes e positivas em 

projetos profissionais e planos de 
negócios, que serão colocados em prática 
rapidamente. Uma promoção pode estar a 
caminho.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de interiorização e maior 
envolvimento com a vida 

doméstica e os relacionamentos 
familiares. O momento pode envolver o 
início de uma reforma ou construção, 
venda ou compra de um bem móvel.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de acordos e negociações 
que envolvem transações, 

sociedades ou parcerias financeiras. O 
momento pode estar relacionado com uma 
grande soma de dinheiro. O dia é ótimo para 
momentos de intimidade com seu amor.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de movimento intenso e 
p o s i t i v o  n o s  

relacionamentos, pessoais e profissionais. 
Se for comprometido, aproveite este dia 
com seu amor. Uma sociedade comercial 
ou parceria pode ser negociada.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio indicando um 
dia de movimento na vida 

social e aproximação de pessoas que 
promovem alguma mudança em sua 
vida emocional. Um intenso romance 
pode começar a ser desenhado pelo 
Universo.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
dia de movimento na vida 

social e aproximação de amigos íntimos. 
O momento pode envolver também 
acordos e negociações que promovem 
mudanças em sua vida. Uma viagem 
pode ser marcada.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d ia  de  movimento  e  

mudanças em projetos de médio prazo. 
Contatos e contratos com pessoas e 
empresas estrangeiras são beneficiados. 
Uma viagem internacional pode ser 
marcada.

A Lua continua em Touro e 
agora recebe um ótimo 
aspecto do Sol e Plutão em 
Capricórnio, indicando um 
d i a  d e  m o v i m e n t o  

importante e positivo no trabalho. O 
momento pode estar relacionado com a 
aprovação de um novo projeto ou 
contrato. Saúde passa por um momento de 
transformações positivas.

By Rosane Michels

Parabéns a você meu querido amigo 
Celso Vitoriano.  Eu desejo toda a 
felicidade do mundo, muito amor, 
sucesso e saúde para todos os dias. 
Você merece tudo de bom pela  pessoa 
especial que é. Feliz Aniversário!

Destaque especial desta quinta-feira a 
empresária Adriana Barbosa Barros, 
que inaugurou  mais uma panificadora 
Pão & Cia na city. A filial fica na 
Avenida Talhamares. Parabéns pelo 
mais novo empreendimento e por 
acreditar no potencial da Princesinha. 
Sucessos mil!!!

Felicidades a Amanda Lorrayne que 
apaga velinha envolto ao carinho dos 
amigos e familiares. 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. 

Trocou de idade ontem Silvio Luiz Silva, que na oportunidade foi 
abraçado pelos familiares, amigos e companheiros do Rotary 
Club de Cáceres. Desejo que seu aniversário lhe traga uma 
felicidade imensa e que você possa realizar todos seus desejos 
nessa nova etapa de vida.

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

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

*****************
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 Instituto Federal de Mato OGrosso Campus Pontes e 
Lacerda - Fronteira Oeste 

está com inscrições abertas até 22 
de janeiro, sem custo, para o 
Processo Seletivo dos Cursos de 
Graduação (Edital 003/2019), 
cuja seleção será exclusivamente 
a partir das notas obtidas pelo 
candidato no ENEM de 2017 ou 
de 2018.
 São oferecidas 40 vagas 
(sendo 10 para cada) nos cursos 
de Licenciatura em Física, 
Tecnologia  em Comérc io  

E x t e r i o r,  Te c n o l o g i a  e m  
Eletrotécnica Industr ial  e  
Tecnologia  em Redes  de  
Computadores.
 De acordo com o Edital, 
as inscrições podem ser feitas 
exclusivamente pelo endereço 
http://selecao.ifmt.edu.br/concur
so.aspx?cod_concurso=4857. 
 O candidato precisa 
acessar o Q-seleção, escolher o 
curso, o Campus e informar o 
número de inscrição do ENEM de 
um dos dois anos. 
 É necessário digitar duas 

TAXASPRAZO
12

24

36

48

60

72

84

96

1.33%

1.37%

1.41%

1.45%

1.49%

1.52%

1.54%

1.56%

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para

contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

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

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

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

vezes o número de inscrição 
referente ao ano escolhido 
(referente ao exame do ano de 
2017 ou ao de 2018). "É 
importantíssimo o candidato 
digitar duas vezes o número da 
inscr ição escolhido,  caso 
contrário a inscrição não será 
efetivada", orienta a diretora de 
Políticas de Ingresso do IFMT, 
Leila Alves.
 Conforme o Edital, o 
resultado do Seletivo será 
divulgado no dia 25 de janeiro de 
2 0 1 9 ,  n o  e n d e r e ç o :  

http://selecao.ifmt.edu.br. 
 A s  m a t r í c u l a s  
acontecerão no período de 28 a 30 
de janeiro.
 Em 2019, não serão 

des t inadas  vagas  pa ra  o  
preenchimento por candidatos 
que optarem pelo Sistema de 
Seleção única do Ministério da 
Educação (SISU/MEC). 

O candidato precisa acessar o Q-seleção, escolher o curso, o Campus e informar o número de inscrição do ENEM de um dos dois anos
QUARENTA VAGAS

Assessoria

Seleção será a partir das notas obtidas no ENEM de 2017 ou de 2018 

Foto: Arquivo
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estavam na casa sobre o 
acontecido. 
 De imediato pularam na 
piscina socorrendo a vítima, 
levando-a ao Pronto Atendimento 
e depois encaminhada ao HR, 
onde os médicos tentaram 
reanimar a vítima, que não 
respondeu aos procedimentos, 
evoluindo a óbito.
 Após constatação do 
óbito o  corpo foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal e 
depois liberado para família. 

 morte de uma criança de Aapenas um ano e sete 
m e s e s ,  v í t i m a  d e  

afogamento em uma piscina, na 
terça-feira, em Cáceres, traz à 
tona o debate sobre os riscos e 
cuidados quando o assunto é 
presença  de  cr ianças  em 
ambientes onde os meios 
hidrícos, sejam piscinas, lagos ou 
rios, são de fácil acesso.
 A tragédia com a  menina 
de 1 ano e 7 meses aconteceu 
numa residência localizada no 

bairro da Cavalhada II. A 
ocorrência foi atendida pela 
equipe de plantão do Centro 
Integrado de Segurança e 
Cidadania que foi informada 
pelos plantonistas do Hospital 
Regional, momentos depois que a 
criança deu entrada.
 Segundo  testemunhas, a 
menina estava na área externa da 
residência brincando com outras 
crianças, quando caiu na piscina. 
Momento em que as crianças 
comunicaram as pessoas que 

 oordenadores e técnicos Cpedagógicos da Secretaria 
Municipal  de  Educação 

– SME,  se reuniram com pais e 
responsáveis por crianças de 01 a 
05 anos de idade do Bairro Garcês 
e adjacências. O objetivo do 
encontro foi o de tratar de 
assuntos referentes às matrículas, 
f o r m a ç ã o  d e  t u r m a s  e  
funcionamento da  Escola  
Municipal de Educação Infantil 
Garcês, para o Ano Letivo de 
2019.
 Segundo a coordenadora 
pedagógica da SME, Luzinete 
Jesus de Oliveira Tolomeu, a 
EMEI Garcês teve muita evasão 
durante o ano de 2018, que quase 
comprometeu o funcionamento 
da Escola e ameaçou a abertura de 
novas turmas para este ano. 
 “Temos vagas em todas as 
turmas, porém, existem normas e 
critérios  a serem seguidos para o 
funcionamento e eles precisam 
ser respeitados. Sensibilizamos  
um grande número de pessoas 
interessadas na abertura de salas 
de aula e na manutenção da 
Escola do Bairro Garcês, para que 
matriculem seus filhos e tragam 
mais crianças para cá”, anuncia 
Luzinete.
 Para ela, se houver uma 
grande mobilização de pessoas e 
c o m p r o m e t i m e n t o  d a  

tivemos uma excelente reunião, 
com um número significativo de 
pais que puderam receber dos  
responsáveis  da SME  todas as 
informações pedagógicas e 
estruturais da Educação Infantil”, 
avalia a diretora.
 Participaram ainda da 
conversa  a  coordenadora  
admin i s t r a t i va ,  C r i s t i ane   
Aparecida da Silva Barbosa, a 
coordenadora de infraestrutura, 
Aparecida Nepomuceno  Silva, a 
coordenadora de compras e 
convênios, Janete Aparecida 
Mendes Oliveira Amorin e as 
técnicas da Educação Infantil, 

comunidade escolar, com certeza 
os resultados serão alcançados. 
“A aproximação entre a família e 
a escola ajuda a melhorar o 
relacionamento e a  qualidade do 
ensino”, observa Luzinete.
 Para a diretora da escola, 
professora Rosilene Mirian Costa 
Leonel, quando os responsáveis 
pela criança frequentam as 
reuniões de pais e mantém um 
diálogo constante com os 
profissionais que cuidam da 
Educação do seu filho, eles 
conseguem esclarecer todas as 
dúvidas e participam dos 
resultados. “Hoje mesmo, 

Educação, Eliene Liberato Dias,  
as reuniões são vitais para 
aproximar os responsáveis e a 
estrutura educacional. “Os 
encontros são o principal canal de 
conversação sobre a importância 
do acompanhamento familiar no 
desenvolvimento escolar das 
crianças”, avalia Eliene.

Eliete Silva e Sueli dos Santos 
Silva.  Todas participaram 
ativamente do encontro e 
dialogaram com os pais e 
responsáveis os temas referentes 
à s  suas   a t r ibu ições  no  
organograma da SME.
 D e  a c o r d o  c o m  a  
s e c r e t á r i a  m u n i c i p a l  d e  

de segunda a sexta, das 18h às 
22h.
 Também es tão  com 
desconto de até 50% os cursos de: 
Assistente Administrativo, 
Confei te i ro ,  Operador  de  
Computador  e  Ele t r ic is ta  
Instalador Predial (baixa tensão), 
todos com 160 horas/aula. 
Parcelas a partir de R$ 73,10.
 Para efetuar a matrícula o 
candidato precisa ter em mãos a 
cópia do RG, CPF, comprovante 
de residência atualizado e 
comprovante de escolaridade 
(atestado, histórico ou diploma). 
Estudantes menores de 18 anos 
precisam estar acompanhados 
pelo responsável legal com os 
documentos de identificação.
 Funcionários de indústria 
e dependentes têm descontos 
especiais de 15% a 35% em 
c u r s o s  d e  I n i c i a ç ã o ,  
Aperfeiçoamento e Qualificação, 
mediante apresentação da 
carteira de trabalho ou holerite. 

a l d e n i l s o n  d o  VNascimento, 38 anos, 
d e c i d i u  m u d a r  d e  

profissão no ano passado. Ele 
trabalhava em uma Gráfica, mas 
sonhava em ser Eletricista de 
Distribuição, até que surgiu a 
oportunidade de realizar um 
curso no Senai Cáceres. Cerca de 
u m  m ê s  e  m e i o  d e p o i s  
Valdenilson começou a trabalhar 
em uma grande empresa de 
Energia. “Em 15 dias meu salário 
já era maior do que no antigo 
emprego. Agora, estou fazendo 
outros cursos para ampliar 
m i n h a s  c o m p e t ê n c i a s  
profissionais e crescer ainda mais 
na carreira”.
 O curso de Eletricista de 
Distribuição é ofertado pelo 
Senai Cáceres na modalidade 
combo, acrescido das formações 
em NR 10 Básico, NR 10 e NR 
35. O pacote completo tem 
desconto pelo programa Senai + 
Qualificação. São 372 horas/aula, 

FORMAÇÃO DE TURMAS

Evasão no ano de 2018, quase comprometeu o funcionamento da Escola e ameaçou a abertura de novas turmas para este ano

Esdras Crepaldi/C-Com

Para a secretária, as reuniões são vitais para aproximar a família da escola 

Foto: Arquivo

TRAGÉDIA

 Menina morre vítima de afogamento
 em piscina de residência em Cáceres

Da Redação

Piscina em casa requer cuidados dobrados com criança   

Foto: Ilustrativa

CAPACITAÇÃO

Senai Cáceres abre 100 vagas
em várias modalidades de cursos
Assessoria

SENAI Cáceres tem 100 vagas em vários cursos 

Foto: JCC

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS 

SITUADO NESTA CIDADE SENDO 
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E 

FUNDOS COM A RUA MARECHAL 
DEODORO – ESCRITURADO

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 Deputado Federal OL e o n a r d o  
Albuquerque esteve 

em Pontes e Lacerda no último 
Domingo. 
 A  v i s i t a  f o i  d e  
agradecimento pelos votos 
recebidos e também para ouvir 
as demandas da região.
 A pauta do Deputado 
teve inicio logo cedo, no 
barracão da feira municipal. 
Pequenos agricultores tiveram 
a oportunidade de mostrar o 
potencial da produção da 
agricultura familiar Pontes-
lacerdense. 
 Leonardo visitou cada 

barraca e conheceu cada 
produto.
 O  p r e s i d e n t e  d a  
Associação dos Feirantes, 
Paulo Moraes, acompanhou a 
visita. Ele aproveitou para 
apresentar um projeto de 
melhoria no barracão que 
contará com a ajuda do político 
para se tornar uma realidade. 
 “Nós  pre tendemos 
mudar as barracas que hoje são 
de madeira, para uma estrutura 
de alvenaria. 
 Contamos com o apoio 
do deputado para conseguir 
fazer essa mudança e trazer 
m a i s  c o m o d i d a d e  a o s  

pequenos agricultores”.
 Em seguida, Leonardo 
Albuquerque se reuniu com 
produtores rurais, membros da 
Associação de usuários da 
Estrada do Matão, na Câmara 
Municipal. Lá, ele também 
ouviu demandas.”Estamos 
a q u i  p r a  r e a f i r m a r  o  
compromisso de trabalho. 
 Vamos estar cada vez 
m a i s  e m  u m  m a n d a d o  
participativo. 
 Vocês vão estar vendo 
c a d a  m a i s  o  d e p u t a d o  
Leornado presente, andando, 
conversando com as pessoas”, 
finalizou.

POLÍTICA

Deputado Federal Leonardo visita Pontes e Lacerda
e ouve demanda de pequenos agricultores da região 
Mônica Martins 

Deputado Federal Leonardo Albuquerque 

Foto: Arquivo

Estádio Gigantão do Norte recebe 
Sinop e Juara neste domingo 
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 diretoria do Operário AFutebol Clube deve 
anunciar, nos próximos 

dias, a contratação de mais seis 
jogadores para compor a 

equipe que vai disputar o 
Campeonato Mato-grossense.
 O lateral esquerdo Alex, 
o atacante Alisson, o goleiro 
Elionay, o volante Marcelo, os 

meias Marcos e Nilton passam 
a fazer parte do time.
 Eles estão treinando 
com a equipe e devem ser 
anunciados oficialmente nos 
próximos dias. 
 A l é m  d o s  n o v o s  
reforços a diretoria também 
deve anunciar o substituto o 
técnico Ubiratan Arruda, que 
pediu desligamento do clube, 
há poucos dias, alegando que a 
estrutura não se adequou a sua 
n e c e s s i d a d e  p a r a  o  
campeonato estadual.
 O gerente de futebol 
Parma de Oliveira assume 
interinamente como treinador. 
O Operário está buscando 
parceria com um clube do Rio 
de Janeiro que pretende ceder 
sua comissão técnica.
 O Operário estreia neste 
sábado, contra o Dom Bosco, 
na Arena Pantanal, às 18h.

serão rebaixados a 2ª divisão. 
As fases eliminatórias serão 
disputadas em partidas de ida e 
volta, incluindo as finais.  O 
campeão e vice ganham vagas 
no Campeonato Brasileiro da 
Série D e Copa do Brasil do 
ano que vem.
 A FMF em parceria com 
Eletromóveis Martinello estará 
custeando toda a despesa do 
campeonato de ordem de 
l o g í s t i c a ,  t r a n s p o r t e  e  
alimentação em viagens pelo 
estado.
Primeira rodada
Dom Bosco x Operário F.C 
Ltda – sábado, às 18h – Arena 
Pantanal
Araguaia x Mixto – domingo, 
às 15h – Zeca Costa
Cuiabá x Luverdense – 
domingo, às 16h – Arena
Sinop x Juara – domingo, às 
10h – Gigantão
Operário Várzea-grandense x 
União – quarta-feira (23), às 
20h 30 – Arena

 Federação Mato-Agrossense de Futebol 
informou, que está 

mantida a tabela da primeira 
rodada do estadual da primeira 
divisão que será disputado por 
Cuiabá, Mixto, Operário 
Várzea-grandense ,  Dom 
Bosco, Sinop, Luverdense, 
União, Araguaia, Juara e 
Operário F.C LTDA. Alguns 
clubes pediram ajustes de 
horários de partidas, como o 
caso do Sinop, que mudou o 
horário do jogo de 18h para as 
10h. Dom Bosco e Operário 
F.C se enfrentam sábado, às 
18h, na Arena Pantanal.
 A fórmula de disputa 
será a mesma do ano passado. 
A 1ª fase será em turno único, 
sendo todos contra todos, 
classificando os oito primeiros 
colocados; os dois últimos 

1ª FASE

FMF acata pedido e muda horário do
jogo de estreia do Sinop no Estadual

Herbert de Souza/SN
Foto: Júlio Tábile/assessoria

NOVAS CONTRATAÇÕES

Operário deve anunciar mais seis
 para disputar o mato-grossense

David Murba/SN

A 1ª fase será em turno único, sendo todos contra todos, classificando os oito primeiros colocados

Operário estreia no sábado contra Dom Bosco 

Foto: Arquivo
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 Em sessão ordinária nesta terça-feira, os deputados estaduais 
de Mato Grosso derrubaram  por 15 a 2, o veto do ex-governador 
Pedro Taques, que rejeitava a alteração do nome da Unemat para 
Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reys 
Maldonado. Página 04

57
Anos!

 Uma tragédia familiar aconteceu em Cáceres nesta terça-feira, 15. 
Uma menina de apenas um ano e sete meses, morreu afogada na piscina de 
residência, no bairro Cavalhada II, chocando amigos e familiares,  
trazendo a tona a discussão sobre os riscos e cuidados quando o assunto é 
presença de crianças em ambientes onde os meios hidrícos, sejam piscinas 
ou rios, são de fácil acesso. Página 03
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FIM DA LINHA
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FIM DA LINHA

Procurado da Justiça é preso por
policiais militares em Mirassol

POLÍTICA

Deputado Federal Leonardo visita Pontes e Lacerda
e ouve demanda de pequenos agricultores da região

TRAGÉDIA

 Menina morre vítima de afogamento
 em piscina de residência em Cáceres

A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional

Foto: Arquivo

ANO LETIVO

Coordenadores e técnicos pedagógicos da
educação se reúnem com pais do Garcês

 O objetivo do encontro foi o de 
tratar de assuntos referentes às 
matrículas, formação de turmas e 
funcionamento da Escola Municipal de 
Educação Infantil Garcês, para o Ano 
Letivo de 2019. A reunião aconteceu na 
escola com os pais e responsáveis por 
crianças de 01 a 05 anos de idade do 
Bairro Garcês e adjacências. Página 03

Reunião com pais e secretaria 
de educação  Foto: Assessoria

ON LINE

PRF realiza leilão eletrônico de 1.700
veículos apreendidos em Mato Grosso
 A Superintendência da Polícia Rodoviária 
Federal do Mato Grosso realiza, no próximo dia 31, em 
todo o Estado, o leilão para venda de veículos de 
terceiros apreendidos nos pátios. São cerca de 1.700 
bens que serão ofertados em duas etapas. Página 04

Leilão acontece no dia 31 do corrente mês 
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ORDEM DO DIA

Deputados derrubam veto e campus da Unemat
volta a ter o nome do fundador Carlos Maldonado

Unemat (no detalhe) Carlos A.R.Maldonado 

Foto: Moíses Bandeira/Montagem

Procurado da Justiça 
é preso por policiais 

militares em Mirassol

FMF acata pedido e muda 
horário dojogo de estreia 

do Sinop no Estadual


