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 Um homem foi esfaqueado na madrugada deste domingo no 
Bairro Jardim Panorama em Cáceres.  A solicitação partiu via 
CIOSP,  quando uma senhora informou que um homem havia 
chegado na porta de sua residência, situada a Rua Dr. Francisco Vila 
Nova Torres, todo ensanguentado. Página 04
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 Emoção e companheirismo 
marcaram as homenagens ao 
Governador eleito Distrito 4440, 
Washington Calado, que embarcou 
no sábado rumo a San Diego para 
p a r t i c i p a r  d a  A s s e m b l e i a  
Internacional do RI. O evento 
acontece de 13 a 19 de janeiro e 
reúne 540 governadores de 219 
países e tem como objetivo a 
preparação necessária para assumir 
o cargo no dia 1º de Julho do 
corrente  ano. 

PARCERIA

Prefeitura e Unemat celebram
Convênio de cooperação social

Previsto para durar 18 meses, o projeto do convênio pretende fazer uma avaliação entre moradores e casas dos conjuntos residenciais do 'Programa Minha Casa Minha vida'

 O documento é uma parceria entre o município e a Fundação de 
Apoio ao Ensino Superior Público Estadual e Fundação Universidade, 
tendo como objeto a realização de estudos, pesquisa, atividades e 
serviços que subsidiarão na concepção e execução de Projetos Técnico 
Social - PTS e Plano de Desenvolvimento Sócio territorial - PDST. O 
compromisso foi assinado pelo prefeito Francis Maris Cruz e pelo 
reitor da Unemat, professor Rodrigo Bruno Zanin, acompanhado de 
assessores e da vice-reitora, Nilce Maria da Silva. Página 03

O compromisso foi assinado pelo prefeito Francis e pelo reitor Rodrigo 

Foto: Assessoria

ROTARY CLUB

Homenagens marcam embarque do
Governador eleito Washington Calado 

Governador eleito Washington com companheiros antes do embarque  

Foto: Assessoria

PROMOÇÃO

Grupo Juba vai sortear em fevereiro
 quatro mil reais para seus clientes

 Com o slogan, “Caia na folia com 
dinheiro no bolso”,  o  Juba proporciona aos 
seus clientes a oportunidade de receberem 
R$ 4 mil  reais em dinheiro, através de 
quatro sorteios sequenciais de um mil reais. 
Para participarem da promoção, os clientes 
devem comprar em qualquer loja do Grupo 
Juba um produto da linha  SC Johnson , 
composta pelas marcas, Pato, Off, Bravo, 
Glade, Raid e Mr. Músculo. 
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Sorteio será realizado no dia dia 28 de fevereiro 
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ARMA BRANCA

Homem é esfaqueado na madrugada
 de domingo no Jardim Panorama

A autoria e as circunstâncias do crime, são ainda desconhecidas  

Foto: Ilustrativa
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 Passadas as festas de Natal e Fim de 
Ano, a primavera se foi antes da chegada de 
Papai Noel, o verão, não se pode dizer o sol 
parece que vai cozinhar e a gente volta à 
rotina, ao rush do dia a dia porque a vida 
continua, e assim começamos esperançosos 
que 2019 seja um pouco mais ameno que o 
ano velho.  Embora que no Brasil o Ano 
Novo disque só começa depois do carnaval, 
aqui no Correio Cacerense voltamos com a 
energia renovada após 20 dias de férias 
coletivas.  E nesse início de trabalho a 
alegria de rever os colegas felizes e 
esperançosos de que o novo ano seja 
auspicioso. Em contrapartida a toda essa 
esperança de dias melhores, mal acabam as 
festas e já bate a porta do povo os impostos: 
IPTU, IPVA, entre outros, entrelaçados  é 
claro com as despesas de início de ano letivo. 
Pra quem tem filho em idade escolar vem a 
famosa e polêmica lista do material escolar, 
o pagamento da matrícula e o escambau de 
bico. Sem esquecer é claro que o tradicional 
carnaval ainda convida o povo para mais 
gastos.   
 E junto a tudo isso, os comerciantes 
que sofrem com aquela conhecida 
desacelerada de sempre, dando sinal que se a 
engrenagem não voltar a funcionar podem 
fechar as portas e muitos fecham. Nessa luta 
pela sobrevivência, todo início de ano já são 
sagradas aquelas promoções que enchem os 
olhos do consumidor e aí  meu amigo para 
muitos fica difícil segurar as continhas. 
Aquela TV com um precinho irresistível que 
se apertar aqui ou ali, dá-se o jeitinho 
brasileiro de adquirir, aquele carro que 
planejou em 2018 mas não deu, aparece com 
entrada menor e juros baixinhos que numa 
conta rápida e com o bom papo de vendedor  
acaba fazendo a cabeça do consumidor e 
mais uma parcelinha pro orçamento, aquela 
loja de roupas queimando todo  estoque a 
preço de custo aguçando principalmente as 
mulheres a comprar, e etc e etc... e aí seu 

José,  no final do fritar dos ovos, muitos 
entram pelo cano. De acordo com pesquisa 
realizada pela Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço 
de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) apenas 
9% dos brasileiros dizem estar em condições 
de pagar as despesas sazonais do início de 
ano, como IPTU, IPVA, material escolar, 
entre outros, com os próprios rendimentos. 
O levantamento revela ainda que 11% dos 
entrevistados não fizeram qualquer 
planejamento financeiro para pagar esses 
compromissos neste início de ano. Porém a 
boa notícia é o crescimento do percentual de 
consumidores que juntaram dinheiro ao 
longo do último ano para arcar com essas 
despesas sazonais, saltando de 21% em 2018 
para 31% em 2019.  A pesquisa mostra ainda 
que 31% dos entrevistados garantem ter 
guardado ao menos parte do décimo terceiro 
salário para cobrir os gastos. Segundo o 

levantamento cerca de 19% fizeram algum 
bico ou trabalho extra para aumentar a renda 
e conseguir honrar esses compromissos.   
Um dado na pesquisa segundo o SPC Brasil, 
sinaliza que  o orçamento do consumidor 
que parcelou as despesas das festas de final 
de ano, tende a ficar pressionado neste início 
de ano, pois de acordo com o levantamento 
devem terminar de quitar as prestações 
somente entre os meses de abril e maior, fato 
que exige ainda mais disciplina para não 
atrasar o pagamento de tantas despesas.
 Aliando a tudo isso, a incerteza dos 
rumos da política e a atual situação 
econômica do país, devendo o consumidor 
ter cautela, pois dinheiro na mão é a melhor 
solução para não atolar na crise que o Brasil 
está instalado, mesmo com as melhoras nos 
percentuais admitidas pelo  governo federal. 
Quem  tem Bolso é que sabe o percentual 
que as coisas estão...Bom Dia!!!

 A nova proposta da reforma da 
Previdência brasileira deverá ser mais 
rígida. E a aposentadoria poderá ficar abaixo 
do salário mínimo, com as novas regras da 
capitalização. O atual  ministro da 
Economia, Paulo Guedes, afirmou que o 
novo texto a ser enviado ao Congresso 
Nacional em fevereiro vai incluir um regime 
de capitalização.
 O novo modelo prevê que cada 
pessoa é responsável por acumular sua 
própria reserva para a aposentadoria e será 
válido para quem vai entrar no mercado de 
trabalho. Hoje, o regime é de repartição, os 
m a i s  j o v e n s  c o n t r i b u e m  p a r a  a  
aposentadoria das gerações futuras e no qual 
há um teto para o benefício. Para quem não 
conseguir poupar, o governo garantiria uma 
renda mínima, menor do que o salário 
mínimo e maior do que o Bolsa Família.
  Este sistema de capitalização é 
preocupante e utópico, sendo apenas 
positivo na doutrina, e não na prática, pois 
traz prejuízos no curto prazo, em razão da 
diminuição das receitas do instituto 
previdenciário, caindo sua renda e 
mantendo as despesas. Em longo prazo, o 
sistema é ainda pior, como exemplo citamos 
o Chile, que adota este sistema e hoje colhe 
os frutos de suas primeiras aposentadorias, 
que não custeiam os gastos do aposentado. 
 Os trabalhadores chilenos são 
obrigados a depositar ao menos 10% do 
salário por, no mínimo, 20 anos para se 

aposentar. A idade mínima para mulheres é 
60 e, para homens, 65. Não há contribuições 
dos empregadores ou do Estado. Agora, 
quando o novo modelo começa a produzir os 
seus primeiros aposentados, o baixo valor 
das aposentadorias assustou o governo: 91% 
recebem menos de 149.435 pesos, ou seja, 
metade do salário mínimo do país. 
 O modelo chileno criou um 
v e r d a d e i r o  c o l a p s o  d o  s i s t e m a  
previdenciário no país e tem gerado um 
arrocho no valor  das  pensões  e  
aposentadorias, que se reflete no aumento 
do número de suicídios. Segundo o Estudo 
Estatísticas Vitais, do Ministério de Saúde e 
do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) 
do Chile, entre 2010 e 2015, 936 adultos 
maiores de 70 anos tiraram sua própria vida 
no período. O levantamento aponta que os 
maiores de 80 anos apresentam as maiores 
taxas de suicídio – 17,7 por cada 100 mil 
habitantes – seguido pelos segmentos de 70 
a 79 anos, com uma taxa de 15,4, contra uma 
taxa média nacional de 10,2. Conforme o 
Centro de Estudos de Velhice e  
Envelhecimento, são índices mórbidos, que 
crescem ano e ano, e refletem a “mais alta 
taxa de suicídios da América Latina”.
 Agora, imagine os efeitos danosos 
que esse sistema poderia gerar em um país 
das dimensões do Brasil, com regiões que 
possuem características diferentes, com 
economias e necessidades diferentes. É 
desumano pensar que um brasileiro que 

trabalhará cerca de 50 anos de sua vida terá 
que se aposentar com uma renda menor que 
um salário mínimo. Seria transformar os 
idosos numa geração de miseráveis.
 Hoje, a grande maioria dos 
aposentados recebe um salário mínimo no 
Brasil, que é insuficiente para pagar os 
gas tos  bás icos  com al imentação,  
medicamentos, vestuário, água, luz, entre 
outros. Plano de saúde é artigo de luxo, 
muitos aposentados necessitam de uma 
ajuda mensal da família para custear seus 
gastos. Esse novo sistema de capitalização é 
d e s u m a n o .  A l é m  d o  s i s t e m a  d e  
capitalização, a nova proposta vai trazer 
regras mais duras para o atual sistema 
previdenciário. Bolsonaro mencionou, por 
exemplo, que a idade mínima para a 
aposentadoria poderia ser de 62 anos para 
homens e 57 anos para mulheres. 
 O texto do governo Michel Temer, 
aprovado em comissão especial na Câmara, 
porém, estabelece 65 anos para os homens e 
62 para as mulheres. E a reforma deverá 
trazer um prazo de transição aos 
trabalhadores que já contribuem no atual 
modelo previdenciário menor do que era 
pensado pela equipe de Temer.
 Trata-se de mais uma proposta de 
reforma da Previdência para o mercado 
financeiro e não pensando na justiça social.
João Badari é especialista em Direito 
Previdenciário e sócio do escritório Aith, 
Badari e Luchin Advogados
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IPVA 2019
O pagamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) de 2019 para automóveis com 
placas final 1 vai até o dia 31 do corrente 
mês. O contribuinte que efetuar o 
pagamento até dia 21 terá desconto de 3%,  
após essa data até  31 de janeiro, poderá 
efetuar o recolhimento integral ou 
parcelado (em até três vezes), mas sem 
desconto. No caso da opção pelo 
parcelamento, a primeira cota deverá ser 
quitada até dia 31 de janeiro. Após este 
período, o IPVA deverá ser pago integral 
com acréscimos legais (correção 
monetária, juros e multas). Quem quitou o 
IPVA final 1 à vista, até o dia 10 de janeiro, 
teve desconto de 5%.

ACESSIBILIDADE
Em cumpr imento  as  normas  de  
acessibilidade o Ministério Público de 
Mato Grosso e  o  município  de 
Figueirópolis D'Oeste firmaram Termo de 
Ajustamento de Conduta,  para adequação 
das calçadas e banheiros públicos em torno 
da praça principal. Nesse contexto a 
prefeitura já iniciou o processo de 
notificação dos proprietários dos imóveis 
que terão o prazo de seis meses para 
promover as adequações necessárias. O 
não cumprimento acarretará cobrança de 
multa de R$ 1.000,00 por dia, valor que 
será destinado a um dos fundos legalmente 
estabelecidos ou a projeto relacionados a 
obra de acessibilidade no município.

VEÍCULO  IRREGULAR
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) 
i n i c i o u  o n t e m  a  c o b r a n ç a  d o s  
licenciamentos de veículos que estão em 
atraso no ano de 2014. São 900 mil 
veículos rodando em situação irregular em 
Mato Grosso, sendo que 14 mil serão 
notificados no primeiro lote de cobrança. O 
sa ldo  nega t ivo  em a t raso  é  de  
aproximadamente R$ 450 milhões.  A não 
quitação da dívida resultará na inclusão na 
dívida ativa para cobrança administrativa e 
judicial. Esse trabalho de regularização 
será feito em parceria com o Departamento 
Estadual de Trânsito (Detran) e visa, 
prioritariamente, arrecadar recursos que 
poderão ser uti l izados em áreas 
prioritárias, como saúde, educação e 
segurança pública.

NOVO COMANDO
Comando-Geral Adjunto da Polícia Militar 
tem novo comandante, o coronel Wesney 
de Castro Sodré assumiu o cargo na sexta-
feira em substituição ao coronel Alexander 
Torres Maia. Com quase 25 anos de 
carreira, Sodré ocupava o cargo de 
secretário-chefe da Casa Militar e durante 
sua trajetória exerceu dezenas de funções. 
Agora, como “Zero 2”, ou seja, o segundo 
no escalão de comando da PMMT, Sodré 
estará à frente das principais ações e 
decisões da instituição militar, ao lado do 
novo comandante-geral, coronel Jonildo 
José de Assis.

SEMA/NOVO HORÁRIO
De acordo com a Portaria 10/2019, que 
e s t a b e l e c e  o  n o v o  h o r á r i o  d e  
funcionamento para atendimento externo, 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
passará a funcionar de segunda à sexta-
feira das 8h às 17h, sem intervalo. O 
atendimento ao público acontece somente 
no período vespertino das 13h às 17h. A 
portaria assinada pela secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti, foi 
construída em consonância com o decreto 
estadual 02/19, que retomou a jornada 
diária de 8 horas em todo Governo de Mato 
Grosso.
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Reforma da Previdência: aposentadoria abaixo do salário mínimo com capitalização

Ano Novo, contas novas
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do carnaval com dinheiro no bolso”, 
conclamou Edil.
 Esta é a mais uma promoção 
em parceira com a SC Jonshon. Todos os 
anos diversos prêmios são sorteados aos 
clientes.
 Para o gerente do Jubão,  
Alexandre Vieira, esta é mais uma 
oportunidade que as lojas têm de 
fidelizar seus clientes, ao tempo que 
retribuem com promoções interessantes.  
“ Tudo que é atrativo  incentiva a 
participação, e numa crise  econômica, o 
nosso cliente poder ganhar quatro 
prêmios de R$ 1 mil real em dinheiro, 
comprando produtos necessários ao seu 
cotidiano, é uma forma de prestigiá-
los”, avalia Vieira.

s lojas do Grupo Juba,  Atacado APantanal e Juba Supermercados, 
estão com uma promoção 

interessante e muito atrativa para os seus 
clientes nesse início de ano.  Com o 
slogan, “Caia na folia com dinheiro no 
bolso”,  o  Juba proporciona aos seus 
clientes a oportunidade de receberem R$ 
4 mil  reais em dinheiro, através de 
quatro  sorteios sequenciais de um mil 
reais, que serão  realizados dia 28 de 
fevereiro, às 17 horas e trinta minutos,  
no Atacado Pantanal, Avenida São Luiz, 
em Cáceres.
 P a r a  p a r t i c i p a r e m  d a  
promoção, os clientes devem comprar 

em qualquer loja do Grupo Juba um 
produto da linha  SC Johnson , composta 
pelas marcas, Pato, Off, Bravo, Glade, 
Raid e Mr. Músculo. A gerente  Edil 
Garcia, explica que quanto mais o 
consumidor adquirir estes produtos, 
suas chances aumentam.
 “A cada  produto  dessas 
marcas, iguais ou  diferentes, o cliente  
tem direito a um cupom para concorrer 
aos prêmios.  De repente um mesmo 
consumidor, se estiver concorrendo com 
vários cupons, pode ganhar mais que um 
prêmio de mil reais. 
 Está esperando o quê, corra 
pras lojas do Grupo Juba, e caia na folia 

 Prefeitura Municipal e a AUniversidade do Estado de Mato 
Grosso assinaram um novo 

convênio que vai beneficiar a população 
de bairros residenciais. O compromisso 
foi assinado pelo prefeito Francis Maris 
Cruz e pelo reitor da Unemat, professor 
Rodrigo Bruno Zanin, acompanhado de 
assessores e da vice-reitora, Nilce Maria 
da Silva.
 O documento é uma parceria 
entre o município e a Fundação de Apoio 
ao Ensino Superior Público Estadual e 
Fundação Universidade, tendo como 
objeto a realização de estudos, pesquisa, 
atividades e serviços que subsidiarão na 
concepção e execução de Projetos 
Técnico Social - PTS e Plano de 
Desenvolvimento Sócio territorial - 
PDST. 
 Previsto para durar 18 meses, o 
projeto do convênio pretende fazer uma 
avaliação entre moradores e casas dos 
conjuntos residenciais do 'Programa 
Minha Casa Minha vida', Universitário I 
e II, Vila Real e Aroldo Fanaia.
 O reitor Rodrigo Zanin explica 
que serão feitas avaliações de território e 
sociais entre as pessoas que moram 
nesses bairros para estudar questões de 
emprego e renda, que serão base para 
atividades de iniciativas formais e 
informais, oferecendo cursos de gestão, 
q u a l i f i c a ç ã o  p r o f i s s i o n a l  e  
aperfeiçoamento, em diversas áreas, 
incluindo um trabalho direcionado à 
crianças e adolescentes.
 Um dos pontos altos, conta o 
r e i t o r ,  s e r á  a  v a l o r i z a ç ã o  e  
desenvolvimento da cidadania dos 
moradores, inclusive um esforço 
concentrado para inserir pessoas 

Social, Higor Fauber, representou a 
titular da Pasta, Eliane Batista, que está 
de férias. “A secretária Eliane foi a 
responsável por toda a articulação e 
organização do Plano de Trabalho junto 
aos órgãos responsáveis que culminou 
com a concretização do referido 
convênio. 
 E l a  e n v i o u  u m a  n o t a  
parabenizando o prefeito e todos os 
envolvidos na concretização desse 
convênio, uma vez que o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais da 
UNEMAT e Fundação será de referência 
para o Estado de Mato Grosso, 
construindo um diagnóstico real para 
executar  ações  per t inentes  às  
necessidades da população

desempregadas no mercado do trabalho. 
“É também mais uma oportunidade para 
trazer a população para dentro da 
Universidade”, salienta o reitor.
 O prefeito Francis destacou a 
importância do convênio como mais um 
compromisso  de  parcer ia  que  
complementa o trabalho do Governo 
municipal. “Uma de nossas marcas é 
trabalhar em conjunto com a sociedade 
organizada, principalmente com as 
entidades constituídas, como a Unemat, 
que é nossa grande parceira em muitas 
atividades. Juntos já fizemos muito e 
vamos fazer ainda muito mais”, 
salientou.
 O secretário interino da 
Secretaria municipal de Assistência 

 Acompanhando o reitor e vice-
reitora da Unemat, estavam os 
assessores de reitoria, professor de 
Ciências Contábeis, Weily Machado; 
coordenadora do Campus de Cáceres, 
professora Zulema Netto Figueiredo; 
coordenador do Núcleo de Inovação, 
Robson Gomes de Melo e o técnico 
Valter Gustavo Danzer.

Contemplada com moradia”, destacou 
Higor.
 A Prefeitura irá custear o 
projeto financeiramente e ceder bens e 
imóveis para os trabalhos que serão 
empreendidos, enquanto a UNEMAT 
vai realizar todo o trabalho que 
compreende o Convênio. O valor está 
orçado em R$ 805.661,98.

 Além de troca de ideias, 
mesas - r edondas ,  workshops  e   
apresentações  mot ivacionais  e  
informativas inspiradoras para preparar 
os governadores eleitos a vencer 
desafios e levar seu distrito a patamares 
mais altos. Com isso estarem aptos a 
cumprir as várias responsabilidades que 
cabe ao cargo ocupado, entre elas: o 
fortalecimento dos clubes, formação de 
novos clubes e ampliação do quadro 
associativo, incentivar doações e apoio 
para a Fundação Rotária, promover a 
imagem pública e ser porta voz do 
distrito, entre outras.
 Washing ton  que  já  fo i  
presidente do Rotary Club de Cáceres e 
já exerceu vários cargos tanto no clube 
como no Distrito se diz  preparado para 
mais essa missão de desenvolver junto 
aos clubes do Distrito 4440 o tema  “O 
Rotary Liga o mundo”,  anunciado 
ontem a noite pelo presidente do Rotary 
Internacional Mark Daniel Maloney.

 Governador eleito 2019/20 – ODistrito 4440, Washington 
Calado Barbosa, associado ao 

Rotary Club de Cáceres, já está em San 
Diego ,  EUA,  par t ic ipando  do  
treinamento administrativo que 
acontece durante a Assembleia 
Internacional para Governadores 
eleitos. 
 No sábado, horas antes do 
embarque, no saguão do aeroporto 
internacional Marechal Rondon, o 
governador recebeu homenagens da 
família rotária que organizaram uma 
cerimônia de despedida marcada pela 
emoção e companheirismo.
 O evento em San Diego, reúne 
540 governadores eleitos do Rotary 
Internacional de 219 países, entre os dias 
13 e 19 do corrente mês e tem o objetivo 
de oferecer oportunidades aos 
participantes de conversarem sobre 
como fortalecer o Rotary, os Distritos, 
os clubes, tornando-os mais ativos. 

PARCERIA

Prefeitura e Unemat assinam
convênio de cooperação social

Um dos pontos altos do convênio será a valorização e desenvolvimento da cidadania dos moradores

C-Com/Clovis de Almeida

Francis destacou a importância do convênio como mais um compromisso de parceria 

Foto: Assessoria

PROMOÇÃO

Grupo Juba vai sortear em fevereiro
quatro mil reais para seus clientes

Esdras Crepaldi

Para participarem da promoção clientes devem comprar  produtos da linha  SC Johnson 

Foto: Arquivo

ROTARY INTERNACIONAL
Governador do Distrito 4440, Washington Calado

participa de assembleia internacional em San Diego
Da Redação

Governador Washington e Presidente RI Mark Daniel 

Foto: RI
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abordagem e com informações 
dos três suspeitos, os policiais 
chegaram à agência do Banco 
do Brasil e constataram a 
tentativa de arrombamento.
 N o  b o l e t i m  d e  
ocorrência,  os policiais  
destacaram que tanto Lucas 
quanto Nemésio já foram 
indiciados por furto a uma 
agência do Sicredi, em São 
José dos Quatro Marcos, além 
de homicídio vinculado ao 
furto. Os três ainda possuem 
passagens criminais por 

momento foi  preso por 
adulteração de veículo. Já em 
revista no interior do veículo 
os policiais encontraram 
equipamentos utilizados em 
furtos a agências bancárias.
 Em abordagem ao 
segundo veículo, Chevrolet 
Onix, a PM encontrou uma 
bateria de caminhão e um 
celular idêntico ao encontrado 
com Lucas, já detido. No carro, 
estavam Moisés Teixeira 
Santana, 32, e Nemésio Carlos 
Paniagua, de 29. Eles também 
f o r a m  d e t i d o s  a p ó s  a  

oram presos na sexta-Ffeira, pela Polícia 
Militar, três suspeitos 

por tentativa de arrombamento 
na agência do Banco do Brasil 
na cidade de São José dos 
Quatro Marcos. Na ação 
desencadeada, após denúncia, 
a PM encontrou um veículo 
Toyota Corolla trafegando pela 
ruas do município, cujas placas 
durante a checagem eram, na 
verdade, de uma VW Amarok, 
do Estado de Rondônia. O 
suspeito Lucas Cristóvão 
Garcia, de 20 anos, no primeiro 

Vila Nova Torres, todo 
ensanguentado.
 Em atendimento a 
ocorrência uma guarnição da 
Força Tática compareceu no 
local e constatou a veracidade 
dos fatos. No local a vítima 
identificada como Marcos 
Antonio Pereira Cardoso, 37 
anos ,  es tava sentado e  
apresentava vários sinais de 
cortes pelo corpo, mas quando 
indagado pelos policiais não 
soube dar detalhes do fato. 
 Foi acionado o Corpo 
de Bombeiros que encaminhou 
a vítima ao Hospital Regional 
para cuidados médicos.
 A  a u t o r i a  e  a s  
circunstâncias do crime, que 
aconteceu por volta das 3 
horas, são desconhecidas. O 
caso segue sob investigação da 
Polícia Civil de Cáceres.

solicitação partiu via CIOSP,  
quando uma senhora informou 
que um homem havia chegado 
na porta de sua residência, 
situada a Rua Dr. Francisco 

m  h o m e m  f o i  Ue s f a q u e a d o  n a  
madrugada  des te  

domingo no Bairro Jardim 
Panorama em Cáceres.  A 

e segundo informações chovia 
muito no local.  A vítima 
ident i f icada como Gilson 
Rodrigues, foi socorrido no 
primeiro momento por populares 
até a chegada do Corpo de 
Bombeiros que após examinar 
constatou o óbito. A segunda 
vítima João Vitor de Oliveira 
Silva foi encaminhada ao 
Hospital Regional de Cáceres em 
estado grave. Foram acionados a 
Polícia Judiciária Civil e a Perícia 
Técnica.

cidente entre duas motos Afez mais uma vítima fatal 
na tarde de sábado no 

Distrito Nova Cáceres (Sadia).  
De acordo com o Boletim de 
Ocorrência,  a motocicleta 
Yamaha XTZ 150, placas QBM 
8522, pilotada por Gilson 
Rodrigues, 43, se chocou com a 
moto Honda CG 150, placas NJJ 
6040 conduzida por João Vitor de 
Oliveira Silva, 18. O acidente 
aconteceu na estrada rural nas 
proximidades do sítio do Boleiro 

talhadora, esmerilhadeira, 
martelo demolidor, aparelho 
bloqueador de sinal com 16 
entradas, cilindro de gás, 
celulares, carteira contendo R$ 
2,4 mil, cartões de bancos, 
placas de veículo e o Corolla.

homicídio, formação de 
quadrilha e bando e furto.
 Com os suspeitos, 
foram apreendidos banners, 
guarda-chuvas, bateria Zetta, 
extensão, alicate de corte, 
ba r ras  aparen tando  se r  
explosivos, pés de cabra, 

SEM SUCESSO

Três são presos pela PM suspeitos de
 arrombamento em agência bancária

Na agência, os policiais constataram sinais de arrombamento e encontraram
equipamentos, como macaco hidráulico, parafusadeira e bloqueadores de sinal

Redação c/ Assessoria

Equipamentos encontrados na agência e nos veículos usados pelos bandidos

ARMA BRANCA

Homem é esfaqueado na madrugada
 de domingo no Jardim Panorama

Vítima estava com vários cortes pelo corpo 

Da Redação

Foto: Ilustrativa

DUAS RODAS

Acidente entre duas motos
 faz mais uma vítima fatal

Da Redação

Acidente aconteceu em estrada rural na Vila Sadia   

Foto: Arquivo/JCC

 Foto: PM/MT
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m sua pré-temporada Eno interior de Minas 
G e r a i s ,  o  C l u b e  

Esportivo Operário Várzea-
grandense venceu o primeiro 
jogo tes te  de sua pré-
temporada.  Jogando em 
Varginha, o 'Chicote' da 
Fronteira venceu o Boa 
Esporte pelo placar de 1 a 0, gol 
marcado pelo atacante Thiago 
Vinícius.
 C o m a n d a d o  p e l o  
técnico Ariel Mamede, o 
Tricolor está no município 

mineiro há 12 dias, em pré-
t e m p o r a d a  v i s a n d o  o  
Campeonato Mato-grossense 
deste ano. 
 O objetivo é dar ritmo 
de jogo e entrosamento, já que 
o trabalho mira uma mescla de 
jogadores de Cuiabá e Várzea 
Grande com os atletas que 
pertencem ao Boa, que ano 
passado caiu para a Série C do 
Campeonato Brasileiro.
 É a segunda tentativa do 
Operário em realizar parceria 
com o clube mineiro. Ano 

passado, a dobradinha chegou 
a ser fechada, mas não deu 
resultado esperado por causa 
do pouco tempo.
 Com estreia marcada 
para o próximo dia 23, diante 
do União de Rondonópolis, na 
Arena Pantanal, o Operário 
voltará a campo nesta quarta-
feira, novamente para medir 
forças com o Boa Esporte. 
 A delegação deixa 
Minas Gerais na próxima 
segunda, quando a diretoria irá 
apresentar os novos reforços.
 No jogo amistoso, Aril 
Mamede coloou nos primeiros 
45  minu tos  a  segu in te  
formação: Naldo, Lázaro, 
Izael, Anderson e Eltinho, Léo 
Garibe, Weslei, Aquin e 
Felype; Vinícius e Thiago 
Vinícius. 
 Na etapa final, Ariel 
coloou o meia-atacante Bruno 
Karion, contratado junto ao 
Joinville (SC).
 Em pouco tempo em 
campo, Kairon surpreendeu a 
todos até pelo fato de ter feito 
apenas um treino com o elenco 
tricolor.

 Cuiabá começou o Oano com contratações 
visando a temporada 

de 2019, ano em que a equipe 
joga pela primeira vez na 
h i s t ó r i a  a  S é r i e  B  d o  
Campeonato  Bras i le i ro .  
Dentre os contratados está o 
artilheiro da Série C, Caio 
Dantas. 
 O atacante jogou ano 
passado pelo Botafogo-SP, fez 

11 gols e ajudou a equipe 
paulista a também conseguir o 
acesso para a Série B.
 Em Ribeirão Preto, a 
conversa era de que Caio tinha 
propostas do exterior e de 
clubes da Série A, mas a 
estrutura do Cuiabá incentivou 
o centroavante a vir para o 
Dourado.
 A torcida comemorou o 
retorno do zagueiro Douglas 

Mendes, que já foi titular e 
capitão da equipe em anos 
anteriores. Ele atuou em 2019 
pelo Paysandu e São Bento.
 O volante Djavan, que 
jogou a Série B no ano passado 
pelo Boa Esporte, é outro atleta 
que foi contratado. Ele atuou 
com o técnico Itamar Schulle 
em 2017, no Botafogo-PB.
 Outro que jogou a Série 
B e neste ano é reforço do 

ABC também foi anunciado. 
Revelado pelo Juventude, ele 
tem passagens pelo Atlético-
PR e Mogi Mirim.

Cuiabá é o meia Toty. No ano 
passado ele esteve no Brasil de 
Pelotas, e fez 21 jogos.
 O zagueiro Danrlei, que 
jogou no ano passado pelo 

CONTRATAÇÕES

Cuiabá contrata artilheiro da série C,
no ano mais importante da sua história

O atacante jogou ano passado pelo Botafogo-SP, fez 11 gols e ajudou a equipe paulista a conseguir o acesso para a Série B

Humberto Frederico

Artilheiro da Série C, Caio Dantas, contratado pelo Cuiabá  

Foto: Olhar Direto

AMISTOSO

Operário Várzea-grandense vence Boa
Esporte na preparação para o Estadual
A Gazeta

Chicote da Fronteira venceu o Boa Esporte pelo placar de 1 a 0  

Foto: Arquivo
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A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de seu signo indicando 
um dia de movimentando 
positivamente suas finanças. 
O dia é ótimo para envolver-
se em novos investimentos. 

Você estará mais dinâmico e com coragem 
suficiente para tomar decisões importantes 
e decisivas.

Esotérico

A Lua entra em seu signo, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia  de 
movimento  in tenso  e  
ansiedade. Procure praticar 

alguma atividade física para equilibrar seu 
sistema nervoso. A impulsividade pode 
ser sua inimiga neste dia, portanto, respire 
e reflita antes de qualquer decisão.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia  de  
nervosismo e dificuldade de 
exp re s sa r  emoções  e  

sentimentos. Você estará mais fechado e 
distante do barulho social. O dia é ótimo 
para a prática de atividades que unam 
mente e corpo, como o yoga e a meditação.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia de 
movimento, especialmente 

na vida social e em contatos comerciais. 
Um bom contato com uma grande 
empresa, clube ou instituição pode ser 
realizado e resultar rapidamente em bons 
negócios. 

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de Áries indicando um 
dia de mudanças em projetos 
profissionais e planos de 
negócios. O momento pode 

envolver a aprovação de um novo projeto, 
depois de um longo tempo de negociações 
e acordos. Uma promoção pode estar em 
jogo.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de Áries indicando um 
dia de movimento maior 
envolvimento e movimento 
em sua vida doméstica e nos 

relacionamentos em família. Você estará 
mais caseiro e mais próximo dos seus, 
além de mais calado e voltado para o seu 
passado.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de Áries indicando um 
dia de acordos e negociações 
envolvendo uma sociedade 
ou parceria financeira, além 

de uma grande soma de dinheiro. Você 
estará mais fechado e voltado para suas 
aquisições materiais. Dia ótimo para 
novos investimentos.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de Áries indicando um 
dia de movimento nos 
relacionamentos, pessoais e 
p r o f i s s i o n a i s .  U m a  

sociedade ou parceria comercial pode 
começar a ser negociada. Dia ótimo para 
sair e divertir-se com seu amor ou com 
amigos.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia de 
movimento intenso na vida 

social e aproximação de pessoas 
interessantes. O dia pode trazer uma boa 
notícia ou um romance, que começa 
lentamente a ser desenhado. Dia ótimo 
para dedicar-se a um projeto criativo.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia de 
movimento na vida social e 

aproximação de amigos. Você estará 
mais aberto e comunicativo, mais 
voltado para os estudos e projetos de 
viagens. Uma viagem rápida pode trazer 
algumas alegrias.

A Lua entra em Touro, se 
une a Urano direto nos 
últimos graus de Áries 
indicando um dia de 
movimento em projetos de 

médio prazo, especialmente se estiver 
envolvido com pessoas ou empresas 
estrangeiras. Uma viagem internacional 
pode ser marcada ou realizada nos 
próximos dias.

A Lua entra em Touro, se une 
a Urano direto nos últimos 
graus de Áries indicando um 
dia de movimento intenso, 
especialmente no trabalho. 

Um novo e diferente projeto pode ser o 
responsável pela intensidade do dia. O 
momento é ótimo também para começar 
um bom programa de saúde com 
exercícios e dieta.

By Rosane Michels

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

 Hoje nossa coluna é dedicada 
especialmente a aniversariante Gisela 
Dias Rondon, que celebrou em grande 
estilo com uma festa animada e 
descontraída assim como ela é. Você 
amiga Gisela é a prova viva de que a 
idade é relativa e secundária, 
celebramos seus 60 anos cheios de 
juventude. Sua  alegria contagia a 
todos que tem o privilégio de partilhar 
de sua amizade. Que você continue 
com seu jeito inspirador de enxergar a 
v i d a  e  i r r a d i a n d o  b e l e z a  e  

simplicidade. Feliz Aniversário. 
Confira os melhores momentos da festa 

que reuniu amigos e familiares no Espaço 
Bosque, nas lentes de Daniel Moraes...

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

*******

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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ma pesquisa feita pelo UInstituto Tecnológico da 
Informação –  ITEC 

mostra que a gestão de Glória 
d'Oeste (MT) está se destacando 
em diversos quesitos, como, por 
exemplo, na limpeza pública e na 
atenção ao idoso. De acordo com o 
levantamento, a administração do 
prefeito Paulo Remédio é avaliada 
como “ótima” ou “boa” por 76% 
dos entrevistados.
 O desempenho na limpeza 
pública é um dos itens que mais se 
destacam. Para 68% da população, 
a coleta de lixo é boa, enquanto 
a p r o x i m a d a m e n t e  1 7 %  
consideram ótima – ou seja, 85% 
estão satisfeitos com o serviço 
oferecido. Já em relação ao 

abastecimento de água, o número 
também é positivo. Somados os 
resultados, quase 69% sustentam 
q u e  o  s i s t e m a  a t e n d e  à s  
necessidades de Glória d'Oeste.
 Ainda segundo a pesquisa, 
chama atenção o resultado 
alcançado pela política de 
assistência ao idoso. Dentre os 
entrevistados, quase 85% avaliam 
a política como boa ou ótima, 
sendo 51% para boa e 34% para 
ótima. Apenas 3% reprovam e 
1 2 %  n ã o  s a b e m  o u  n ã o  
responderam. Os moradores 
contam que o município tem um 
olhar especial para os idosos, 
realizando bailes, encontros e 
passeios para outros lugares, além 
de oferecer fisioterapia.

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

 No que se refere à saúde, 
55% acreditam que o serviço das 
unidades básicas é bom; quase 
28% sustentam que o serviço é 
regular; e 9 % avaliaram as 
unidades básicas como ruins ou 
péssimas. 
 A p e s a r  d e  p o u c o  
expressivos, os números são 
melhores que a média brasileira. 
No cenário nacional, um estudo 
recente revelou que 87% dos 
usuários do SUS estão insatisfeitos 
com os serviços oferecidos.
 Os resultados da pesquisa 
de gestão vem ao encontro de uma 
c o n q u i s t a  i m p o r t a n t e  d o  
município. Em 2017, Glória 
d'Oeste alcançou o 14º lugar no 
ranking de qualidade de gestão 
fiscal do TCE/MT, recebendo o 
conceito B (boa gestão). Foi a 
melhor posição alcançada até hoje 
por Glória d'Oeste, que, em 2016, 
ocupou o 38º lugar de um total de 
141 municípios.
 A pesquisa de avaliação de 
gestão foi feita com base em um 
questionário estruturado, aplicado 
em diversos bairros do município. 
Responderam às perguntas 
usuários dos serviços públicos 
com idade igual ou superior a 16 
a n o s .  O  I n s t i t u t o  I T E C ,  
responsável pelo estudo, atua no 
ramo de levantamento de dados há 
17 anos e tem experiência em 
pesquisas eleitorais, de avaliação 
de gestão e de opinião.

 Através da avaliação de 
gestão, busca-se construir espaços 
de  diá logo,  ident i f icar  as  
demandas da sociedade e dos 
diversos setores que a compõe, 

além de incentivar uma maior 
participação social. Dessa forma, 
busca-se, também, respeitar os 
princípios da publicidade e da 
transparência.

OPINIÃO PÚBLICA

Pesquisa aponta gestão positiva
no município de Glória d'Oeste

A pesquisa de avaliação de gestão foi feita com base em questionário estruturado, aplicado em diversos bairros

Assessoria ITEC

85% avaliam a política de assistência ao idoso como boa ou ótima  

Foto: Assessoria


