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SÃO LUIZ DE CÁCERES

Na quinta feira, 23, encerra-se a novena, na quinta feira, num avant-premiére da efeméride do padroeiro, cuja data festiva acontece durante todo o sábado

Semana do padroeiro abre
com o sexto dia da novena
Foto: JCC

A semana do padroeiro de Cáceres São Luiz de França, começou
ontem e prossegue nesta terça feira, com o 6º dia da poderosa novena
iniciada na última quinta feira, 17. A grandiosa festa acontece no sábado,
25, com Alvorada, Café Partilhado, Corrida de 8 KM, Almoço, Procissão
luminosa e Santa Missa na Catedral e a bênção a todos os fiéis pelo Bispo
Dom Jaci. Página 03

APOIO POPULAR

Grupo Chalana vai pra avenida
em pits-top rumo Coréia do Sul
Foto: JCC

Procissão luminosa é o ponto marcante do dia de São Luiz

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

Debate em Cáceres enfocou
corrupção e controle social

Mobilização visa reforçar o caixa para turnê do grupo na Ásia

O Grupo Chalana que comemora amanhã 26 anos de fundação,
está afivelando as malas e afinando gargantas e instrumentos pantaneiros,
para um tour até o outro lado do planeta, a Coréia do Sul. Na busca de
recursos para reforço da viagem, direção e integrantes do grupo realizaram
no final de semana um pit-stop em Cáceres. Confira nesta edição, como
colaborar com o Chalana. Página 03

Foto: JCC

Audiência Pública da
Cidadania realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de
MT no final de semana (17), em
Cáceres, dentre outros temas,
debateu o combate à corrupção,
controle social e participação
popular na política. Cerca de 200
eleitores, entre eles estudantes do
ensino médio e universitários,
participaram ativamente dos
debates, no fórum da comarca.

ASTRAL/CEAF

Olimpíadas Internacionais
pré-selecionam cacerenses
Foto: Divulgação

Página 03
Abertura foi realizada pelo pte. do TRE, Des. Márcio Vidal

ARREBITADO

Suspeito executado a tiros
seria vítima de traficantes
Foto: Reprodução

Wanderson Rodrigues Cabral foi
executado a tiros no final de semana em
Pontes e Lacerda quando chegava numa
chácara com sua moto Twister. Como os
assassinos não roubaram o dinheiro da
vitima (R$ 1.840,00) e num dos bolsos
havia porções de maconha, a policia
estuda com a possibilidade do crime ter
ligação com o narcotráfico.

Alunos Annabel e Mateus com docentes do CEAF/Cáceres

Os estudantes do Centro de Educação Anália Franco, CEAF de
Cáceres, Annabel Carla Campelo Jorge, do Ensino Fundamental e Mateus
Gentil Dantas de Andrade, do Ensino Médio, foram pré-selecionados para
as Olimpíadas Internacionais de Astronomia, devendo também, participar
das Olimpíadas Brasileira e Latino America. Página 05

Página 04
Wanderson teria sido morto por traficantes de drogas
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O Banquete e a Creche
Na semana passada uma unidade
municipal de educação infantil amanheceu
com as portas fechadas na cidade de
Rondonópolis, devido a falta de itens
básicos para o preparo da merenda, como,
amido de milho, arroz, feijão, óleo e açúcar,
produtos usados no preparo da alimentação
de crianças de seis meses a três anos e onze
meses. E não deve ser o único caso em Mato
Grosso e no patropi, cujo ralo e saco sem
fundo dos governantes, sonega os repasses
aos municípios, palco da fonte geradora dos
impostos, o povo. Enquanto isso, nos
palácios em Brasília, (Neurilan Fraga,
presidente da Associação Mato-grossense
dos Municípios, sabe do que estamos
falando) o dinheiro afanado do povo, de
minuto a minuto via impostos, lambuza
cardápios sofisticados dos banquetes da
Corte.
As crianças, sequer amido de milho
têm na creche para se alimentar e com portas
fechadas, a situação impede os pais de
trabalhar para ganhar o salário de fome de
R$ 954,00. Este é um quadro, que
comparado ao outro, o dos poderosos de
Brasília, constrange quem tem o mínimo de
sensibilidade, senão vejamos: Em outubro
de 2016 num banquete para trancar acusação
contra si na Câmara Federal, o Presidente,
alvo da PGR, ofereceu um lauto e custoso
banquete aos deputados federais, segundo
buffets consultados, ao custo de R$ 50 mil,
pagos, claro, com nossa grana. No cardápio,
nada de amido de milho em falta na creche
municipal, lamba os beiços, neném: salada
com molho agridoce, risoto de shitake, filé
ao molho madeira, salmão grelhado,
legumes ao vapor e pene com tomate seco.
Na sobremesa, as opções também
eram variadas: frutas, pudim de tapioca e
goiabada com queijo. A falta de recursos
para abastecer as creches, no mínimo de
decência e sobrevivência, sobra nos

BALANÇO 14 POR 1
Conforme dados do Tribunal Superior
Eleitoral, em Mato Grosso 341 candidatos
registraram candidaturas para o cargo de
deputado estadual. Com 24 vagas, a média
de concorrentes para cada cadeira no
plenário da Assembléia Legislativa é de 14
pessoas por vaga. Aqueles que usam a
maquina e o pode durante quase quatro
anos, ou seja, os atuais 24 deputados
estaduais, levam uma dianteira nas
campanhas, inclusive, remuneradas mesmo
ausente por força de lei e destes, 20 buscam
reeleição. Moral da história: tem muito
neófito que vai garimpar pra tigrão e se
contentar com a suplência, ou cabide de
consolação.
NA CONTRAMÃO
Cinqüenta e nove veículos utilizados pela
administração da Secretaria Estadual de
Segurança Pública serão recolhidos pela
empresa Unidas Rent a Car, sob alegação de
que há mais de 90 dias não são repassados
os custos referentes aos aluguel dos
veículos pela pasta. Com isso, a empresa
conta que não deve atualizar o contrato que
será encerrado no dia 24 de agosto e já disse
que vai recolher todos os veículos Palio e
Ka são usados pelo setor administrativo da
segurança. Tai uma coisa que nunca
conseguimos entender, porque alugar
veículos,quando se pode comprá-los?
GOLPE MANJADO
Estelionatários estão aplicando um golpe
por telefone com o objetivo de roubar
dinheiro de aposentados e pensionistas do
INSS, segundo a Secretaria de Previdência
do Ministério da Fazenda. Eles fingem ser
integrantes do Conselho Nacional de
Previdência e alegam que você teria direito
a receber valores atrasados de benefícios,
solicitando o depósito de determinada
quantia em uma conta bancária, afirmando
ser necessária para a liberação de um
pagamento que, na verdade, não existe.
Muito simples se alguém lhe telefonar com
esta mutreta, finja acreditar e peça pra
descontar a taxa no valor aludido no golpe.
Com certeza, o bandido não vai mais lhe
atormentar.
ACUMULOU A MEGA
Quem quer dinheiro nem tão fácil assim de
ganhar, mais de 50 mil probabilidades por
jogo, é só aproveitar que ninguém acertou
as seis dezenas 05 – 26 – 27 – 34 – 42 e 48
do concurso 2.070 da Mega-Sena, realizado
na noite do último sábado (18) no município
de Coribe, na Bahia. Com o prêmio
acumulado e podendo pagar até R$ 27,5
milhões, dá pra curtir bem a vida, é só fazer
sua fezinha no chalé lotérico e ficar
torcendo, a quina também dá pro sal da
janta.
CRISE X POLÍTICA
Falando em dinheiro, bufunfa, bereré, pila,
arame, larjan, grana, para a maioria dos
consumidores, a situação econômica está
crítica no país, conforme pesquisa da
Confederação Nacional dos Dirigentes
Lojistas e Serviço de Proteção ao Crédito,
divulgada na sexta-feira (17). Dos
entrevistados, 84% avaliaram que o cenário
atual da economia se mantém ruim ou muito
ruim e 73% deles atribuem como principal
razão o elevado índice de desemprego. Em
Cuiabá, a percepção de consumidores
entrevistados é a mesma e eles vão além,
colocam a culpa da crise econômica na
gestão pública, na má gestão dos políticos,
uma boa opção cobrar dos candidatos nesta
campanha.

banquetes dos governantes e seus
apaniguados e não adianta culpar a crise ou a
greve dos caminhoneiros pela falta de uma
caixa de leite integral na merenda escolar.
Grana tem e muita, veja o amigo, que só em
ICMS, falando-se apenas, em Mato Grosso,
a sangria nos primeiros seis meses desse ano
foi de R$ 4,580 bilhões! Cifra que supera em
12,78% a arrecadação registrada no mesmo
período do ano passado, quando alcançou
R$ 4,061 bilhões.
Prova que se produz, se compra, se
gasta e se paga muito, retido na fonte, com o
maldito imposto, sem retorno ao fato
gerador e sim, nas benesses, nababos,
banquetes e negociatas dos poderosos. E eis
que chega mais um ano eleitoral, cá estão de
volta alguns gogós promessinhas, viciados
nos regalos de banquetes salgados com suor
do trabalhador, atrás de votos para continuar
mamando nas tetas do governo, insensíveis

a miséria humana.
E se promovem audiências públicas
para discutir corrupção, workshops para
discutir reformas, economias e os cambaus,
tudo falácia, conversa fiada de burgueses,
que estão em sua maioria, se lixando pro
povão. Então, amigos, a crise existe sim,
mas crise de vergonha, brio, caráter e
honestidade de muitos dos que se dizem
nossos representantes, e, de punição
imparcial aos que embolsam o suor do
trabalhador, negociando a sua cadeira
numerada no Circo Brasil. In-fine, começou
a campanha eleitoral, além da onça do
Daveron, inofensiva diante da tigrada caçavotos, os figurinhas carimbadas que voltam
a cena, a gente alerta: marque bem a cara do
fulano, esquece o numero dele, joga o
santinho no inferno e despacha a curriola
pros quintos no dia 7 de outubro,
combinado?

Porque sou Apolítica
Então, gente, estamos outra vez em
campanhas eleitorais, 48 dias antes do
primeiro turno das majoritárias e
proporcionais, (executivo e legislativo)
quando novamente somos convocados por
um dever cívico, a escolher os deputados
estaduais e federais, senadores, governador
de Mato Grosso, e presidente da república.
Desde que passei a fase adulta, a caminho da
idade da razão, me revelei apolítica, adotando
a filosofia da valoração política social, claro,
que distante do clichê Sarneyano e Collorido,
dos anos 80, de Tudo pelo Social, balela
demagoga.
Nesta minha visão, a política social
deve ser aquela voltada à cidadania plena da
comunidade que paga por isso e não chavões
típicos de campanhas, que morrem nas
gavetas pós urnas. Relembrando a década de
80, em 1982 eu era ainda uma menina
chegando na adolescência, mas me lembro
dos meus pais falando em política naquele
1982, Cáceres assim como demais cidades do
estado, em efervescência.
Era a primeira eleição direta após a
divisão de Mato Grosso, o que acirrava ainda
mais os ânimos dos eleitores, palpitosos,
conversadores durante as visitas, uns
apoiando Julio Campos, outros, o Padre
Raimundo Pombo, eu e a mãe, éramos mais
simpáticas ao padre.

Ainda mais que ele era do PMDB e a
nossa Mami, Dona Orfélia, além de filiada,
fora uma das fundadoras do partido de
oposição a Arena em Cáceres, quando o
partido ainda era MDB. Naquela época, Mato
Grosso tinha só 61 municípios, chegando aos
141 após a emancipação dos distritos que
eram mais que os municípios propriamente
ditos e o colégio eleitoral pouco mais de 580
mil votantes.
Eu que não teria idade prá votar nem
na próxima eleição, ficava ouvindo mamãe e
as comadres elogiando o Padre Pombo, que
não tinha fama de político, sem rejeição, era
visto como alternativa de mudança num
estado conservador, recém-dividido e liberto
do regime militar assim como o restante do
país, depois de quase duas décadas de
ditadura.
O povo segundo a gente ouvia das
visitas na sala, teria seu primeiro governador
eleito depois dos biônicos nomeados, como
José Fragelli, Garcia Neto e Frederico
Campos, então era a hora de começar com um
homem do povo. Nas esquinas se falava no
Padre Pombo, que se conversa elegesse
alguém, ele já estava lá, e, olha, que até
surpreendeu a força dos Campos, com uma
diferença de pouco mais que 14 votos de
diferença para o Julio; que me lembro, foi
empurrado pelos militares e com apoio do
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então governador Frederico Campos e
respaldo da cuiabania, se elegendo com mais
de 200 mil votos.
Muita água do Rio Paraguai e
afluentes passou debaixo da ponte Marechal
Rondon e 36 anos depois, cá estamos outra
vez diante de uma nova eleição, claro, com os
modernismos legais, ficha-limpa e outros que
tais, desnecessários naquela época. Apesar de
pré-adolescente já entendia um pouco dos
movimentos políticos locais e regionais, pois
sempre fui curiosa e lia bastante e
comparando com a moderna política do
século XXI, sinceramente, mesmo com os
esquemas viciosos e nefastos que envolvem o
sistema, a evolução foi pra pior.
Dezenas de partidos, oportunismos
gerais, fake-news viralizando nas redes,
promessas mirabolantes e demagógicas,
profissionalismo político, não dá pra gente
levar a sério uma eleição atualmente, daí,
acredito, o alto índice de votos nulos, brancos
e abstenções. Com certeza, o porquê de ser
apolítica, porque amo minha cidade, meu
estado, minha pátria e não acredito em
falácias e milagres, exceto os de Cristo.

Telefone: 65 3223-1420 / 99953-9048
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FESTA DO PADROEIRO

Celebração alusiva ao padroeiro de Cáceres S. Luiz de França, começou na última quarta feira com novena, culminando com procissão e missa no próximo domingo

Novena abençoada abre
programação de S. Luiz
Da Redação

Foto; JCC

professores, servidores
administrativos e diretoria da APAE;
amanhã, 22, bênção especial aos
membros do apostolado da oração,
irmandade São Luiz de França,
idosos, enfermos e profissionais da
área de saúde; na quarta feira, 23,
bênção especial aos pastorais, ao
apostolado do oratório e
consagração de todos os fiéis à
Nossa Senhora.
Finalizando a novena, na
quinta-feira, dia 24, será a vez da
bênção especial aos jovens de toda a
paróquia, num avant-premiére da
efeméride do padroeiro, cuja data se
inicia no sábado, 25, a alvorada às
6h00, com o Ofício Divino e Café
Partilhado na Catedral.
Em seguida, acontece a
tradicional Corrida de São Luiz, com
largada defronte a catedral num
percurso de 8 Km, cujas inscrições já
estão abertas na secretaria da
catedral, centro municipal de cultura
e padaria Flor do Junco. Os
candidatos devem entregar 2 kg de
alimento não perecível no ato da
inscrição.
Após a corrida, pausa para o

Família católica de Cáceres reverencia Cristo e S. Luiz na Catedral

A

grandiosa festa alusiva ao
padroeiro de Cáceres, São
Luiz de França, data magna
comemorada no dia 25 de agosto,
teve inicio com a abertura da novena
na última quinta feira, 16 com a
bênção especial para os meios de
transporte; no dia 17, a bênção
especial às famílias; no sábado, 18, a

bênção especial aos trabalhadores e
desempregados.
Abrindo a semana, no
domingo, 19, bênção especial aos
sacerdotes religiosos e seminaristas;
ontem, 20, benção especial ás
crianças, alunos, catequistas e de
educadores catecúmenos; hoje, 21,
bênção especial aos alunos,

almoço do padroeiro, ao meio dia no
CPSF Apostolado da Oração e às
18h00, a Procissão luminosa, saindo
da Praça da PM pela Avenida Sete de
Setembro, até a Catedral, onde

SEGUNDO SOL

Grupo Chalana pede reforço
para turnê na Coréia do Sul
Da Reportagem local

O

Grupo Chalana que comemora
amanhã 26 anos de fundação,
(22/8 92), na cidade de Cáceres,
está afivelando as malas, afinando a
garganta de ouro e os instrumentos
típicos pantaneiros, para um vôo de
17.723 km até o outro lado do planeta,
mais precisamente, a Coréia do Sul, que
recebe os cantores, dançarinos e
músicos cosmopolitas de Mato Grosso
na primeira quinzena de setembro.
Enquanto aguarda a liberação das
passagens pela Secretaria Estadual de
Cultura, a direção do grupo vem
agilizando uma campanha para
arrecadar fundos suplementares à
viagem.
Dentre as mobilizações da
direção e componentes do grupo, foi
realizado na manhã de sábado na
Avenida Sete de Setembro confluência
com Rua Padre Casemiro, um Pit-Stop,
com apoio da Secretaria Municipal de
Trânsito, com a colaboração espontânea
de motoristas.
Conforme a diretora artística
do grupo Tânia Tolotti, o Chalana abriu
uma conta corrente, para doações,
enfatizando que além das passagens que
o governo deve liberar, as despesas de
viagem são muitas e a ajuda consciente
do povo é bem recebida e desde já
agradecida por todos que estarão
representando o Brasil, Mato Grosso e

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em Cáceres TRE debate sobre
política, corrupção e controle
Q
Assessoria c/ Redação

uase duzentas pessoas
compareceram à Audiência
Pública da Cidadania realizada
pelo Tribunal Regional Eleitoral de
MT em Cáceres na última sexta-feira
(17).
Dentre outros temas, foram
debatidos o combate à corrupção,
controle social e participação popular
na política. Os eleitores do município,
entre eles estudantes do ensino médio
e universitários, participaram
ativamente dos debates.A abertura foi
realizada pelo presidente do TRE,
desembargador Márcio Vidal. Ele
destacou a importância de a sociedade
exercer plenamente sua cidadania, o
que envolve também os deveres de
cada um para com a coletividade. “A
cidadania é a célula vital da vida em
sociedade.
Com cidadania nós
produzimos política e com política
nós produzimos democracia. Estes

Dentro deste contexto, esta
audiência tem um papel importante
para proporcionar o debate sobre o
exercício da soberania popular, pois o
que está em jogo é o futuro da nossa
nação. É com base no resultado de
nossas decisões que podemos ter um
país mais justo e desenvolvido.
O voto em uma democracia é
uma conquista do povo e deve ser
usado com critério e
responsabilidade”, disse o
magistrado, que também destacou
ainda a importância do controle social
sobre os agentes públicos.
A Audiência Pública de
Cáceres também contou com a
participação do vice-presidente e
corregedor do TRE, desembargador
Pedro Sakamoto; do juiz-membro do
Pleno, Antônio Veloso Peleja Júnior;
do juiz auxiliar da propaganda
eleitoral, Mário Kono; do juiz de
Direito Lídio Modesto da Silva Filho;
do assessor de Planejamento do TRE,
Leon Santos Filho e de autoridades do
município.

três temas, cidadania, política e
democracia, estão ligados de tal
forma, que regem toda da nossa vida.
Mas exercer a democracia não é
apenas votar. E quando falamos em
votar, estamos falando em votar com
consciência de que você está
escolhendo, no seio da sociedade,
agentes capazes, éticos, dotados de
musculatura moral para exercer o
cargo e se doar pelo bem comum.
E depois de votar, é preciso
participar da vida política do país,
acompanhar o exercício do mandato
de quem foi eleito pelo povo”.
O juiz da 6ª Zona Eleitoral de
Cáceres, Ricardo Alexandre Riccielli
Sobrinho, disse que o momento é de
provocar a reflexão sobre o papel de
cada cidadão, de estimular o
comportamento ético e fiscalizador.
“Já terminou o prazo para registro de
candidaturas e agora começou o
período da propaganda eleitoral.

Foto: JCC

acontece a Santa Missa, com bênção
a todos os fiéis; fechando com chave
de ouro a magna data de São Luiz de
França, o padroeiro da Princesinha
do Pantanal.

Cáceres mais uma vez além-fronteiras.
O diretor geral e coreógrafo do
grupo Luiz Tolotti, destaca que o
Chalana nestas mais de duas décadas de
trabalho, tem difundido a cultura MatoGrossense, brasileira e latino americana,
incentivando os jovens e adolescentes a
cultivarem e valorizarem suas próprias
raízes. Sua formação principal é
composta por 40 integrantes, entre
músicos, dançarinos, cantores e pessoal
de apoio.
Cosmopolita, o Chalana já
representou Mato Grosso em eventos
realizados em todas as Regiões do Pais,
e o Brasil em 15 Países, nos continentes
asiático, europeu e nas Américas, além
de promover anualmente o Festival
Internacional de Folclore. Dentre
outros, o Chalana brilhou na Polônia e
Eleito melhor Grupo do 12th
International Folclore Festival Veliko
Tarnovo 2009 e no Dubai Shopping
Festival 2 nos Emirados Árabes Unidos,
além de conquistar o Guakar de Ouro, na
Colômbia;.
***
Serviço: Grupo Chalana – Cáceres –
MT. Turnê na Coréia do Sul – Setembro
de 2018 – Contribuições: Caixa
Econômica Federal – Conta Corrente
744/6 – Agencia 0870. Informações: 65996402035.
Foto: JCC

Pitstop na manhã de sábado último na Av. 7 de Setembro

Palestras mobilizaram a platéia presente à audiência em Cáceres
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COCA E VAREJO

A droga estava pronta para ser comercializada em pequenas barras de substância análoga a pasta base de cocaína, que em papelotes daria uma boa grana

Operação estoura mais uma
boca de fumo em P. Lacerda
Redação c/ PJC/MT

Foto: PJC-MT

entreposto da cocaína boliviana
na região, a policia logrou tirar de
circulação outros dois traficantes,

minando o maldito vicio, cujos
reflexos se traduzem em furtos,
roubos e homicídios.

BALAÇOS NA CABEÇA

Assassinado a tiros na gleba
seria vitima do narcotráco
PJC-MT c/ Redação

W

anderson Rodrigues
Cabral foi executado a
tiros no final de
semana em Pontes e Lacerda,
região de Cáceres, por motivos
que a policia judiciária civil
daquela cidade está investigando,
bem como quem teria sido o autor
do crime de morte, possivelmente
ligado ao tráfico de drogas.
O corpo da vitima foi
encontrado pelos investigadores
da Delegacia de Policia Judiciária
Civil de Pontes Lacerda no inicio
da noite de sábado (18),
apurando-se que Wanderson
havia sido morto a tiros, quando
estava chegando numa moto
Twister em uma residência ma
chácara localizada na Gleba

Traﬁcantes Max e Rafael já estão guardados no xilindró

N

a tarde da última quinta
feira (16), durante
Operação intitulada
segurança total desencadeada
pelos investigadores da delegacia
de polícia judiciária civil aqui de
Pontes e Lacerda combatendo o
trafico de drogas, os agentes que
não dão mole pra bandidos,
estouraram mais uma boca de
fumo na cidade.
O estarro aconteceu no
bairro Jardim Morada da Serra,
freqüentado por malucos
usuários da farinha do diabo e a

erva do capeta, e na oportunidade
a operação fechou mais uma boca
funcionava em uma residência
meio discreta, resultando na
apreensão de 33 papelotes de
cocaína.
A desgraça estava pronta
para ser comercializada, tipo
pequena barra de substância
análoga a pasta base de cocaína,
que em papelotes e ou paradinhas
daria uma boa grana.
Também foram
localizados e apreendidos, R$
164,00 reais em dinheiro oriundo

do comércio do entorpecente e 4
celulares. Os fregueses de mulas
revendiam a droga a varejo, Max
Gomes, 29, e Rafael Monteiro
dos Santos, 18, assim como a
droga e muamba, foram
encaminhados para o CISC para
as providencias necessárias, ou
seja, a elaboração do auto de
apreensão e de flagrante delito,
com a recolha da dupla ao xadrez,
à disposição da justiça.
Com mais esta ação
ostensiva ao tráfico de drogas na
cidade que é uma espécie de

Escatolin distante a cerca de 9
quilômetros da cidade.
A policia cientifica
(Politec) esteve no local e atestou
que a vitima tinha sido executada
a tiros na região da cabeça da
vitima, fatos que não permitiu
nenhuma chance de reação de
defesa do atacado. Pelo que se
levantou de imediato, é que o
criminoso não visava roubar a
vitima, que estava com R$
1.840,00 em dinheiro nos bolsos,
além de duas porções de
maconha. Este o fator que leva os
policiais a acreditar que o
homicídio possa ter motivos no
submundo das drogas
envolvendo usuários e
traficantes.
Foto: Doc-Pessoal

TRABUCO NA PARADA

Suspeitos são detidos pela PRF
e Gefron com arma e munições

Assessoria c/ Redação

P

oliciais Rodoviários
Federais e militares do
Gefron, prenderam dois
suspeitos e apreenderam uma
arma e munições na última sextafeira (17) durante operação
conjunta com barreira na rodovia

BR 070, no município de Poconé.
As equipes realizavam barreira
no Km 635 da BR 070 e por volta
das 14:30 abordaram um veículo
Toyota Hilux de cor prata e placa
OVP-8086.
O veículo estava sendo

conduzido por J.A.R e tinha
como passageiro B.C.D e como
sempre, a PRF e Gefron não
liberaram à imprensa, fotos e
nomes dos presos. Conforme o
relato, o ser feita revista pessoal
foi localizado na cintura do
passageiro um revólver calibre 38
de marca Taurus, desmuniciado.
Já com o condutor do
veículo foram localizadas 5
munições dentro do sapato, uma
da marca CBC e outras de
fabricação estrangeira marca
Águila Ammunition/ México.
Nenhum dos suspeitos assumiu a
propriedade da arma, que após
checagem foi constatada
pertencer a empresa de segurança
Horse Vigilância Cia Ltda EPP de
Cuiabá. Os suspeitos, arma e
munições foram encaminhados
para Delegacia de Polícia Civil de
Poconé, para a devida autuação
pelos crimes específicos.

Foto: Gefron/MT

Ladrões de costas para o ﬂash que não identiﬁca ninguém
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Morto Wanderson Cabral estava com maconha nos bolsos
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ASTRONOMIA 2019

Para gestores do CEAF, o conhecimento se materializa quando não existem fronteiras no processo de avaliação e está alicerçado na qualidade das aulas

Dois estudantes do CEAF estão
nas Olimpíadas Internacionais
Assessoria c/ Redação

Foto: Divulgação

Olimpíada Latino Americana de
Astronomia e Astronáutica (OLAA)
e Olimpíada Internacional de
Astronomia e Astrofísica (IOAA,

em inglês). As provas online
ocorrerão em setembro e outubro e
serão formadas por três avaliações
de níveis extremamente difíceis,

sendo que os melhores classificados
na fase online serão convidados para
as provas presenciais, que vão
ocorrer no início do ano em 2019.

QUATRO MARCOS

Prefeitura adquire aparelho de
raio-x para hospital municipal
Assessoria

Foto: Assessoria

A

prefeitura de São José dos
Quatro Marcos adquiriu
mais um investimento
importante para o Hospital
Municipal. Desta vez é um Kit de
aparelho de Raio-X Fixo que servirá
para atender as demandas da
população local. A entrega do
produto ocorreu nesta quinta-feira,
16 de agosto de 2018. “Compartilho
com todos a alegria de recebermos
hoje os equipamentos que compõem
o Kit de um novo aparelho de RaiosX para o nosso município”, anunciou
o prefeito.
Esse aparelho de Raio-X é
ultramoderno e possui uma potência
de 800mA, muito maior que a
potência do atual, que é de apenas
100mA. Com ele será possível
realizar praticamente todos os tipos
de exames de imagem de Raios-X.
A secretária de Saúde
Tayonara Bitencourt expressou seu
contentamento com a aquisição. “Há
décadas a espera de um Aparelho de
Raio-X para nosso município e hoje,
com muita alegria, fui recepcionar a
chegada do tão esperado aparelho
para atender as necessidades dos

Annabel e Mateus foram pré-selecionados para as maratonas

O

s estudantes do CEAF em
Cáceres, Annabel Carla
Campelo Jorge, do Ensino
Fundamental e Mateus Gentil
Dantas de Andrade, do Ensino
Médio, foram pré-selecionados para
as Olimpíadas Internacionais de
Astronomia. Eles também devem
participar das Olimpíadas Brasileira
e Latino America.
Para chegarem onde estão
Annabel e Mateus atenderam os
seguintes requisitos: a obtenção da
nota igual ou maior que 7,0 na prova
da XXI OBA de nível 4 ou a
obtenção de nota igual ou maior a 9,0
na prova da XXI OBA de nível 3 para
estudantes do último ano do Ensino
Fundamental.
Os gestores pedagógicos da
escola CEAF, professora Rosa de

Lourdes Amaral Vitorino, Antonio
Carlos Jorge e Andréia Assunção,
acreditam que o conhecimento se
materializa quando não existem
fronteiras no processo de avaliação e
quando alicerçado na qualidade das
aulas, apontam subsídios de auto
performance no Processo de Ensino
e Aprendizagem, ações que são
materializadas pela proposta
pedagógica do currículo escolar do
CEAF.
Conforme a direção da
OBA, Olimpíada Brasileira de
Astronomia, vários alunos no país
todo foram selecionados, para a fase
online das provas de seleção, para a
formação das equipes brasileiras,
que vão representar o Brasil nas
Olimpíadas Internacionais de
Astronomia de 2019, isto é,

Kit de aparelho de Raio-X Fixo pronto para ser instalado

nossos munícipes”.
O prefeito Professor
Ronaldo Floreano explicou que esse
aparelho foi adquirido com recursos
de Emenda Parlamentar que muito
tem contribuído para a melhoria da
saúde pública no município de São

José dos Quatro Marcos. “Nesta
semana os técnicos virão ao
município para apresentar as
adequações necessárias que
deveremos fazer na sala para, em
seguida, efetivar a instalação dos
equipamentos”, disse.

Tabelas de Taxa do Convênio de Consignado Estadual para
contratos Novos e Portabilidade conforme segue abaixo:

PRAZO

TAXAS

12
24
36
48
60
72
84
96

1.33%
1.37%
1.41%
1.45%
1.49%
1.52%
1.54%
1.56%

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
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FOMENTO AO CRÉDITO
Acordo prevê iniciativas valorizando a atuação regional das cooperativas e permitindo que as prefeituras atuem no apoio ao cooperativismo de crédito

AMM e Sicredi formalizam
parceria de cooperativismo
Assessoria

Foto: Assessoria

Fraga e Spenthof, assinam protocolo de intenções na sede da AMM

O

s municípios poderão
contar com mais uma
alternativa para
efetuar as operações
financeiras locais e a gestão
dos recursos públicos.
A Lei Complementar
(LC) 161/2018, publicada em
janeiro deste ano e
regulamentada pelo Conselho
Monetário Nacional (CMN)
em abril, permite às
cooperativas de crédito receber
depósitos de prefeituras,
órgãos e entidades/empresas
controladas pelos municípios.
A nova norma foi bem
recebida pelos gestores,
considerando que muitos
municípios mato-grossenses
ainda não são atendidos por
bancos oficiais e essa realidade
é verificada principalmente
nas pequenas cidades.
Para fomentar o
cooperativismo de crédito nos
municípios, o presidente da
Associação Mato-grossense
dos Municípios – AMM,
Neurilan Fraga, e o presidente
da Central Sicredi Centro
Norte, João Spenthof,
assinaram ontem, 20, um
protocolo de intenções na sede
da AMM.
O acordo prevê
iniciativas para ambas as
partes, com o intuito de
promover o cooperativismo de
crédito junto às pessoas
jurídicas de direito público,

valorizando a atuação regional
das cooperativas e permitindo
que as prefeituras atuem no
apoio ao cooperativismo de
crédito, bem como os
servidores públicos
municipais.
O presidente da AMM,
Neurilan Fraga, disse que mais
de 20 municípios matogrossenses não possuem
agências nem postos
bancários.
Dessa forma, toda
operação financeira tem que
ser realizada em cidades
vizinhas, muitas localizados a
mais de 100 quilômetros de
distância, dificultando o
desenvolvimento local e
afetando diretamente
servidores, aposentados, entre
outros.
“A nossa expectativa é
que com a vigência dessa nova
lei, as prefeituras passarão a ser
melhor atendidas e terão mais
alternativas, pois poderão
contar com instituições
financeiras locais.
Pedimos aos prefeitos
que procurem as agências do
Sicredi e esclareçam as
dúvidas sobre os serviços para
que possam formalizar a
adesão”, assinalou.
Fraga ressaltou, ainda,
que o Sicredi também tem o
compromisso de contribuir
com o desenvolvimento
econômico local, levando

programas para as cidades,
além de oferecer apoio a
agroindústrias e capacitações,
ajudando pequenos
empresários rurais e urbanos.
O presidente da Central
Sicredi Centro Norte, João
Spenthof, disse que o objetivo
da parceria é promover o
desenvolvimento dos
municípios, pois o
compromisso firmado com a
AMM viabilizará a abertura de
agências em cidades pequenas.
“Esse movimento vai
ajudar na inclusão e no
desenvolvimento de
comunidades mais carentes.
Vai fazer a diferença”,
destacou.
Segundo Spenthof, o
Sicredi está presente em 109
cidades mato-grossenses, com
um total de 138 agências. Além
disso, em 33 cidades do estado
o Sicredi é a única instituição
financeira presente para
atender a população.
O Protocolo de
Intenções firmado nesta
segunda-feira vale por tempo
indeterminado.
A expectativa é que a
partir de agora, com os
recursos das prefeituras
depositados nas cooperativas
do Sicredi, o dinheiro ficará na
região, o que beneficiará
diretamente o município e
contribuirá para o
desenvolvimento local.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO
CAVALHADA - ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

VENDE-SE

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

01 LOTE NA RUA DOS PINHOS –
RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO
IATE - ESCRITURADO
METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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PRATINHAS REGIONAIS

Experiente chefe do Cacerense CTN, destaca que o ex-jogador e ex-treinador
do Corinthians Paulista Marcio Bittencourt, estará de olheiro na garotada

Manga Rosa comanda 2ª Copa
“Bom de Bola, Bom de Escola”
M

Assessoria c/ Redação

Foto: Arquivo

irassol D'Oeste sediara
ente os dias 7 e 9 de
setembro a 2ª Copa
Bom de Bola, Bom de Escola. A
competição será organizada pelo
locutor esportivo Francisco
Welsom Amarante (Manga Rosa)
e contará com apoio da prefeitura.
Na semana passada,

Manga esteve reunido com o
prefeito Euclides Paixão para
tratar da competição. Após o
encontro ficou acertada a data do
evento e os locais de jogos.
Ao todo serão 400 atletas
divididos em 3 categorias; Sub
11, Sub 13 e Sub 15. Já
confirmaram participação

equipes Mirassol, Porto
Espiridião, Pontes e Lacerda,
Comodoro, Primavera do Leste,
Cáceres, Várzea Grande,
Rondonópolis e Cuiabá. Manga
está satisfeito com a parceria com
a prefeitura e elogiou Euclides
Paixão que se mostrou um grande
desportista.

AMARELOU VERDÃO

Tiarinha fecha o bloco dos
que abandonaram o barco
Assessoria c/ Redação

O

atacante Cleberson
Toriani, de 22 anos, não
faz mais parte do time de
Lucas do Rio Verde.
A rescisão do seu contrato
foi publicada, na última sextafeira, no Boletim Informativo
Diário (BID) da Confederação
Brasileira de Futebol (CBF).
Tiarinha já deixou Lucas e
retornou para Sinop onde mora
com a família.
Conforme ele disse, a
decisão foi por não ter vontade de
continuar no mato-grossense,
competição que será disputada
pelo Verdão do Norte, no próximo
ano. “Conversei com meu
empresário e decidi sair. Tenho
vontade de disputar o
campeonato Paulista. Estamos
tentando fechar com um time de
lá”, resumiu o jogador sem
revelar nome.
Tiarinha estava no Sinop e
deixou o Galo do Norte, em abril,
para defender o Luverdense, no
Campeonato Brasileiro da Série
C, onde foi eliminado na primeira
fase, e por muito pouco não caiu
para a Série D do próximo ano.
Sobre a crise que se
abateu no glorioso ex-série B, o
gerente de futebol Maicon
Gaúcho, diz que com o fim da
temporada de forma precoce, o
clube está antecipando a
reformulação do elenco de
jogadores. “A maioria dos
jogadores tinham contrato com o
Luverdense até o dia 30 de

setembro, até porque a gente
esperava ser classificado e assim
honrar os contratos até o final,
mas infelizmente caímos na fase
classificatória. Em função disso
nós estamos realizando os acertos
com todos os atletas.
A l é m d e Ti a r i n h a ,
Gaucho citou os casos do lateral
esquerdo Paulinho, que está
sendo emprestado ao CRB de
Alagoas, Lucas Braga que vai
para o Vila Nova de Goiás e o
lateral Itaqui, que deve ser
emprestado para uma equipe do
Rio Grande do Sul.
“O Rafael Silva, também
estamos tentando colocá-lo em
algum clube, tem o goleiro Diogo

Silva, que preferiu encerrar o
vínculo com o clube e acertou sua
ida para o Ceará, que disputa a
série A,” pontuou.
Em relação ao futuro do
Luverdense, Maico Gaúcho disse
que a atual diretoria comandada
pelo presidente Helmute
Lawisch, seguirá no comando até
o mês de maio do ano que vem.
“Até lá vamos disputar o
estadual, a Copa Verde e a Copa
do Brasil. Quem vai estar à frente
do clube na série C, ainda não
sabemos.
Espero que alguém se
prontifique a dar continuidade no
trabalho e que mais gente se
ofereça para ajudar” concluiu.

Experiente Welsom Amarante, o Manga Rosa, comanda o torneio

Sobre a competição ele
afirmou: 'são meninos que
sonham em ser jogadores de
futebol e com essa competição
vão ter uma grande oportunidade,
pois um olheiro do Corinthians,
estará presente.
O renomado ex-jogador e
ex-treinador do timão, Marcio

Bittencourt, que atuou pelo
Corinthians nos anos 90 e em
2005 foi efetivado técnico',
acrescentou Manga, ressaltando
que o Departamento de Esporte
da prefeitura está trabalhando
para que a competição se
consolide como uma das maiores
do Estado.

Foto: Arquivo

Artilheiro Tiarinha voltou prá Sinop e quer jogar em S.P
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Esotérico
A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Leão, indicando um dia
de movimento intenso na
vida social e aproximação
de amigos, novos e antigos.
Os projetos em equipe ganham força e
um novo contato comercial, com uma
grande empresa, clube ou instituição,
pode ser realizado.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
boas novidades
relacionadas a um acordo ou
negociação que envolve
uma grande soma de dinheiro. Esse
acordo pode ter a ver com uma parceria
financeira, um inventário ou mesmo um
processo de divórcio.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Leão, indicando um dia
de movimento positivo nas
finanças, com boas
novidades, relacionadas ao
seu trabalho e seus ganhos. O momento
pede organização financeira. O dinheiro
chega com mais facilidade, mas pode
haver aumento de gastos.

A Lua em Sagitário recebe um
ótimo aspecto do Sol em Leão,
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e aproximação de
pessoas interessantes na sua
vida. Um romance pode começar a ser
desenhado pelo Universo, principalmente
para geminianos solitários. Se for
comprometido, aproveite os bons momentos
junto de seu amor.

A Lua em seu signo recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Leão, indicando um dia
de planejamento de
projetos pessoais e
profissionais de médio prazo. O
momento pode envolver uma viagem
internacional, que é marcada ou
realizada. O dia é ótimo para a retomada
de práticas espirituais.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
movimento intenso, mas
agradável, especialmente no
trabalho. O momento pode envolver a
chegada de um novo projeto, em que você
estará plenamente envolvido. Se estiver
desempregado, hoje pode receber uma
boa notícia.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol
em Leão, indicando um dia
de interiorização e
necessidade de distanciarse do barulho social e de pessoas e
ambientes tóxicos. O momento é ótimo
para começar o planejamento de um
projeto, que pode envolver um novo
caminho espiritual.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
seu signo, indicando um dia
de movimento agradável na
vida social e aproximação de
pessoas interessantes, que
podem mexer com seu coração. O
momento pode estar relacionado a um
envolvimento afetivo e o começo de uma
história de amor.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
movimento na vida social e
bons contatos comerciais,
especialmente se estiver
envolvido com trabalhos em equipe. Não
está descartada a possibilidade de um
convite para gerenciar uma nova equipe
de trabalho.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
interiorização e necessidade
de se distanciar da vida
social e de conversas vazias.
Você estará mais voltado para seu mundo
emocional, que passa por um momento de
equilíbrio. Ótimo momento para a prática
da meditação.

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
movimento positivo em
projetos profissionais e
planos de negócios. Sua
carreira pode dar um passo à frente. O dia
pode envolver um convite para fazer parte
de um novo projeto ou de participar de uma
nova equipe de trabalho.
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Brinde especial a nossa leitora
assídua Cibeli Simões que
festejou data nova no domingo e
recebeu o carinho especial dos
familiares, amigos e colegas da
OAB. Que seus sonhos se tornem
realidade e que esse ano seja
repleto de alegrias, saúde,
vitórias. Parabéns!!!

By Rosane Michels

A Lua em Sagitário recebe
um ótimo aspecto do Sol em
Leão, indicando um dia de
movimento agradável em
projetos de médio prazo,
especialmente os que
envolvem seu mundo espiritual e seu
coração. Uma viagem internacional, que
faz parte de um antigo sonho, pode ser
marcada ou realizada.

SOCIAL

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

Muitas felicidades pra você Kelly Prado.
Que todos os seus sonhos e metas sejam
alcançados, sem esquecer do mais
importante, que você seja muito, mas muito
feliz.

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

******************************
Em tempo parabenizamos Sonia Lima Almeida pela
passagem de mais um natalício. Felicidades e muitos anos de
vida é o que lhes desejamos.

No rol dos aniversariantes o competente
delegado Alex Cuyabano a quem
enviamos os votos de felicidades, rogando
ao Criador infinitas bênçãos nesse novo
ano de vida que se inicia.

