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NA FRONTEIRA
Mendes destacou que o Gefron faz uma grande diferença na segurança pública, evitando a distribuição de drogas no país e resgatando veículos roubados

Mauro Mendes inaugura no
Limão nova base do Gefron
Foto: Cristiano Antonucci

Após nove anos, o governador Mauro Mendes inaugurou a nova
base do Gefron, no Limão, em Cáceres, prédio de 208 m² custeado por
cerca de 40 produtores rurais da região, no valor de R$ 800 mil. No total, o
grupamento recebeu cerca de R$ 2 milhões em recursos públicos e
privados. Mendes destacou que o Gefron faz uma grande diferença na
segurança pública. Página 03

CADEIA NELES

Casal roda ao assaltar
idoso no Cidade Nova
Foto: Pedro Miguel

Governador se reuniu com lideranças durante a inauguração

NATUREZA MORTA

Ambiental resgata oncinhas
sobreviventes das queimadas

Ladrões foram presos e autuado e em flagrante por roubo

Policiais militares de Cáceres, prenderam em flagrante um casal
logo depois de eles roubarem um homem de 62 anos, no Jardim Cidade
Nova. quando foram acionados pela vítima. Conforme a vitima, o ladrão e
a comparsa pediram água em sua casa e ele, o ladrão, colocou uma faca no
seu pescoço obrigando-o a entregar o dinheiro que tinha em casa.
Página 05

Foto: Assessoria PMA

Dois filhotes de onça-parda
foram resgatados na manhã de ontem,
(19) na BR-070 em Cáceres. De acordo
com a tenente da PM Ambiental, Joelma
Carvalho, os filhotes não aparentam ter
ferimentos e têm cerca de três meses. Não
se sabe se os animais foram vítimas das
queimadas ou se perderam da mãe.
Moradores encontraram os animais e
ficaram com eles até que a polícia fizesse
o resgate.

CALOR SUFOCANTE

Alunos abandonam sala
de aula sem climatização
Foto: Divulgação

Dois filhotes estavam abandonados
na BR 070 em Cáceres

Página 03

SHOW DE FESTA

ExpoCáceres agita 2º dia com
palestras, oficina e boa música

Foto: Divulgação

O segundo dia da 53ª edição da Exposição
Agropecuária de Cáceres (ExpoCáceres), foi
marcado na quinta-feira, por palestras, julgamentos
e amostra do Melhoramento Genético da pecuária
leiteira. A noitada foi animada com os rodeios de
touro e cavalo pelo locutor de renome nacional
Marcos Brasil Filho e equipe, além do sensacional
show da dupla Hugo e Guilherme.

Nos corredores o protesto dos alunos de Letras da Unemat

Enfrentando um calor de 40 graus a sombra, sem ar condicionado
na sala de aula, (aparelho danificado) alunos do 7° semestre de Letras da
Unemat, decidiram se ausentar das salas até que o problema seja
solucionado, alegando que devido ao clima causticante, muitos chegaram a
passar mal, inclusive professores. Para com eles, uma humilhação aos
alunos e professores. Página 04

Gata Naiara Azevedo agita o
show do sábado na ExpoCáceres

Página 03
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Café
da

Calor no Dia da Árvore

Manhã

O mundo envelheceu ou a
sociedade tornou-se tão insensível a ponto
de ignorar a imprescindível essência das
árvores em nossa existência, lembrando
delas somente no mês de setembro, como
que por aquelas pantomimas obrigatórias
da grade curricular, plantando uma muda
num canteiro central da cidade, pra curioso
comentar, um repórter foca tirar uma foto e
publicar no jornal e um saudosista dizer,
que coisa linda!
Realmente, embora muitos não
gostem quando se bate no quengo com este
introito, verdade seja dita, quando se
cresce, não é tão comum assim
comemorarmos datas como o Dia do Índio
ou o Dia da Árvore, melhor comemorar
uma black-Friday, não é mesmo? Só
mesmo com o calor de 40 graus queimando
a cuca, suando o sovaco, as virilhas,
escorrendo no pescoço, pra muitos se
lembrarem da falta de uma árvore a fazer
sombra na praça.
Prá estes saprófitas, a gente lembra
que no sabadão 21 de setembro, mesmo
sendo uma data morta no
calendário,registra-se o Dia da Árvore,
data foi escolhida por anteceder o início da
Primavera no hemisfério sul. O mais
interessante é que, apesar de ser conhecido
pelo nome Dia da Árvore, a data hoje em
dia tem outro nome: Festa Anual das
Árvores, nomenclatura instituída em 1965,
pelo decreto federal 55.759. O objetivo da
comemoração, seria para se promover a
importância da preservação das árvores e
das florestas, promovendo a reflexão a
respeito das consequências do
desmatamento e da expansão da poluição.
Seria, pois nas atuais
circunstancias, incêndios se alastrando
pela Amazônia, Manso, Chapada, Serras
da Petrovina, Ricardo Franco, Tapirapuã
etc, devastando árvores seculares, matando
animais, eventuais motivos que se teriam

EDITORIA

GOLPE NO SAQUE
Cuidado: criminosos estão se passando
por funcionários da Caixa para aplicar
golpes por meio de falsa promessa de
que agilizaria o saque do FGTS sem
precisar enfrentar filas nas agências. No
golpe, o criminoso cita dados pessoais,
informações sobre contas do
trabalhador e até um valor aproximado
a ser sacado, na tentativa de convencer o
trabalhador de que ele (golpista) é
funcionário da Caixa, marcando dia e
hora para a retirada do dinheiro. Os
golpes estariam sido aplicados por email, SMS e WhatsApp. Não caia nessa,
vá direto na Caixa, sem intermediários.
PAGA QUE É NOVO!
Com o objetivo de escolher a dedo seus
possíveis candidatos às eleições do ano
que vem, o partido Novo abriu no início
deste mês um processo seletivo para
filiados que desejam se candidatar a
vereador. Além de Cuiabá, outras 16
capitais abriram vagas para o processo.
As inscrições devem ser feitas por meio
do site do partido e têm o valor de R$
350. Quem já foi candidato paga a
quantia R$ 175 e quem não pagar, só
tem o direito de votar.
FIM DA TACIN
A cobrança da taxa de segurança contra
i n c ê n d i o ( Ta c i n ) f o i e x t i n t a
definitivamente em Mato Grosso desde
a última quarta-feira (18) por força da
decisão unânime proferida pela
Segunda Turma do Supremo Tribunal
Federal tornando inválida a tributação
instituída pela Lei Estadual 4.547, de
1982.
Com isso, o consumidor
finalmente está livre de mais uma
tributação, digamos, bis-idem, pois nos
35% dos impostos, a gente já banca a
segurança pública.
OLHO DA RUA
O governador Mauro Mendes exonerou
o coordenador de Recursos Florestais
da Sema, Ronnky Chaell Braga da
Silva, com efeito retroativo a 17 de
junho deste ano. O ex-coordenador foi
alvo da 6ª fase da Operação Polygonun,
que apura fraudes visando o
desmatamento da vegetação nativa,
diminuindo a área destinada à reserva
legal, ao classificar a tipologia da
propriedade de área de floresta em área
de cerrado, em desconformidade com a
lei. Corretíssimo o governador, tem
mesmo que mandar pro olho da rua os
maus funcionários.
PT $AUDAÇÕES
Um bolão de 49 cotas, compradas por
funcionários e assessores do PT Partido dos Trabalhadores na Câmara
dos Deputados ganhou o sorteio da
Mega-Sena realizado em São Paulo na
noite da quarta-feira (18). No rateio,
cada participante levará para casa a
quantia de R$ 2,4 milhões, do total, de
R$ 120 milhões do premio da Mega. A
Caixa não divulga a identidade dos
vencedores, mas confirmou que a
aposta vencedora foi um bolão com 49
cotas vendido em na capital federal. Só
falta as línguas de Matilde dizer que foi
coisa do PT.

para comemorar a efeméride natural,
tornam-se
tornaram-se uma grande
preocupação, se analisarmos que somente
nos primeiros oito meses e meio deste ano,
o número de focos de incêndio chega a
7.003 em Mato Grosso.
Um contraste, a foto de uma
criança plantando uma muda no canteiro
central da Avenida Sete de Setembro aqui
em Cáceres e as imagens das chamas que
consomem partes das florestas do patropi,
retratando um cenário desolador. Sem
dúvida que devido à extensão das
queimadas, os danos à fauna e flora locais
são de imensa gravidade.
Sem exageros, podemos dizer que
todo o ecossistema é prejudicado com as
queimadas, resultando na destruição da
flora e da fauna, mesmo porque a
carbonização é a primeira consequência
sentida pelo reino animal.

As espécies que não morrem de
imediato podem sofrer ferimentos
incapacitantes ou letais, mas após o fogo,
com a perda dos habitats, os animais
podem morrer por falta de abrigo ou
alimento. Sabe, pode até parecer utopia de
naturalista, mas a singela data Dia da
Árvore, deveria ser um ótimo momento
também para relembrar às pessoas que as
árvores são responsáveis por proporcionar
o oxigênio que respiramos, a sombra que
nos ajuda a refrescar enquanto
caminhamos na rua, além de sua
importância para o equilíbrio do
ecossistema.
Só prá concluir, lembramos que
cada árvore derrubada pela criminosa moto
serra, agonizante ao ser arrastada pelos
malditos correntões é mais uma lágrima a
rolar na face da Santa Mãe Natureza.
Lembre –se sempre disso, hoje, e, sempre.

Demografia e Renda
O processo evolutivo demográfico
humano tem nos apresentadas várias
nuanças. No Brasil, entramos no período de
estabilização e daqui, para frente, começa
os primeiros déficits de nascimento.
Analisando, classe por classe chegamos as
seguintes conclusões: no topo da sociedade
está nascendo menos gente, favorecendo a
conservação do patrimônio e concentração
de renda, concomitantemente, a
manutenção do poder por gerações e
gerações.
Na classe pobre, apesar da
diminuição acentuada, ainda existem
valores substanciais
de nascimentos.
Tornando a pobreza vitaliza e encurtamento
em demasia do capital a diminuição
substancial de patrimônio. Como dizia
Machado de Assis "não vou deixar o legado
de minha pobreza para ninguém". Na classe
média, as famílias estão perdendo a gordura
de riquezas, para passar a gerações futuras,
ficando a classe desprotegidas.
Na atualidade, sem musculatura
patrimonial, a classe média apenas

sobrevive, sem reservas. No futuro nem
mesmo isso conseguirá, Existe a
meritocracia, para amenizar a deterioração
do patrimônio da classe média. Mas, a
meritocracia não é instrumento ideal da
construção de patrimônios, e, sim de
manutenção de status e não de acumulação
de riquezas. No topo da pirâmide vemos
uma situação confortável de seus membros.
Mostra que o ciclo será longuíssimo e
dentro da normalidade o poder econômico
vitalício.
Na classe média, com seu
achatamento será vitima do sistema
mundial econômico. A antiga aristocracia
rural, com as dadivas patrimoniais, tinha
gordura até excessiva, para queimar de
riquezas, perpetuando varias gerações.
Hoje, sobrevive com dificuldades e sem
gordura para queimar. Terá que mudar de
instrumento de sobrevivência sem preparar.
Para isto, na atualidade terão obstáculos
quase intransponíveis nas novas décadas
deste novo milênio. Não quer dizer, que o
patrimônio herdado de gerações passadas,

EXPEDIENTE

agora findáveis faz toda a classe passar,
automaticamente, para meritocracia.
A transformação não é
momentânea e nem imediata, depende dos
requisitos de dadivas naturais superiores.
O mundo tende a encolher
demograficamente. Mas, a concentração do
poder, sem mudanças abruptas, terá vida
pelos menos, nestes cinquenta anos
vindouros.
Estamos na era das exceções.
Apesar do sistema democrático, a
plutocracia terá saudável e longa
existência. A macroeconomia favorece a
multiplicação de capitais. O poder
econômico é a perola intocável, que mais
valoriza o sistema, onde atraem como um
imã, o poder politico e vivencial. A
concentração de três poderes no topo da
sociedade, criará um macro poder que
invadirá gerações, mantendo o ciclo
fechado por séculos.
***___Juarez Alvarenga é advogado e
escritor.
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FRONTEIRA ALERTA

Investimentos da nova base em cerca de R$ 2 milhões foram obtidos, graças a parcerias do TAC do MPE, TRT, produtores rurais e prefeitura de Cáceres

Governador destaca parcerias
ao inaugurar base do Gefron
Secom/MT c/ Redação

Foto: Cristiano Antonucci

A

pós nove anos, o
governador Mauro
Mendes inaugurou a nova
base do Grupo Especial de
Fronteira (Gefron), na localidade
do Limão, em Cáceres. O prédio
de 208 m² foi totalmente custeado
por cerca de 40 produtores rurais
da região, no valor de R$ 800 mil.
No total, o grupamento recebeu
cerca de R$ 2 milhões em
recursos públicos e privados.
Por meio de recursos de
Termo de Ajustamento de
Conduta (TAC), o Ministério
Público Estadual, intermediado
pelo promotor Mauro Zaque,
doou R$ 450 mil para a compra de
45 fuzis para o Gefron. Também
houve doações de R$ 170 mil do
Tribunal Regional do Trabalho
para a mobília da nova unidade.
Além disso, a Prefeitura de
Cáceres ajudou com maquinário
para limpeza e a terraplanagem da
área.
Mendes destacou que o
Gefron faz uma grande diferença
na segurança pública, evitando a
distribuição de drogas no país e
resgatando veículos roubados e
furtados, antes que entrem na
Bolívia. “Foram quase quatro
toneladas drogas apreendidas na
fronteira no primeiro semestre

Gefron ficavam instalados em
contêineres ou debaixo de lona,
de forma precária.
Apenas o patrulhamento
era feito de forma rotineira. O
desejo de uma sede própria
ganhou apoio dos produtores que
iniciaram a obra no fim de 2018.
Após o descerramento da placa, o

governador Mauro Mendes e o
promotor Mauro Zaque
estrearam o estande de tiros e
testaram os novos fuzis
adquiridos com recursos do
Ministério Público.
Depois, eles sobrevoaram
a faixa de fronteira no helicóptero
do Ciopaer.

FESTANÇA RURAL

Palestras, oficina e boa música
agitam 2º dia da ExpoCáceres
Assessoria c/ Redação

O

Gov. Mauro Mendes destaca trabalho do Gefron durante inauguração

deste ano. Quantas mortes,
quantos assaltos não iriam
acontecer caso esse entorpecente
chegasse no destino? Os
trabalhos desenvolvidos aqui na
fronteira pelos nossos policiais
salvam muitas vidas em todo o
país”, destacou.
Representando os
produtores rurais que doaram
recursos financeiros para a
construção da base do Gefron,
Amarildo Merotti disse que as
fazendas na região da fronteira
passaram a ter mais valor após a

implantação da unidade do
Gefron. “Nossas terras não
tinham valor, havia muitos
roubos de tratores, gado, mas isso
é coisa do passado. Por isso, nós
não medimos esforços para
ajudar o Gefron que trouxe mais
tranquilidade e segurança na
região de fronteira”.
O coordenador do
Gefron, coronel PM José Nildo
Silva de Oliveira, destacou que
desde a implantação do Gefron
em 2002 e até a desativação do
posto em 2010, os policiais do

ABANDONADOS

Filhotes de onça-parda foram
resgatados na BR em Cáceres

segundo dia da 53ª
edição da Exposição
Agropecuária de Cáceres
(ExpoCáceres), foi marcado na
quinta-feira, por palestras,
julgamentos e amostra do
Melhoramento Genético da
pecuária leiteira.
Logo as 8h00, aconteceu
a oficina Filhos do Campo, pelo
Senar de Mato Grosso, no parque
de exposição Rodrigues Fontes.
Concomitantemente, no
mesmo horário iniciou-se a 3ª
Amostra de bezerras do
Programa de Melhoramento
Genético da pecuária leiteira de
Cáceres e às 11h00, foi a vez do
julgamento morfológico do
cavalo pantaneiro que é uma raça
incrivelmente resistente que se
desenvolveu em uma área
pantanosa, resistência a doenças
que destruiriam muitas outras
raças na região.

No início da tarde, o
Presidente da Famato,
Engenheiro Agrônomo
Normando Corral, ministrou sua
palestra "Potencialidades no uso
da terra: Entraves e desafios do
Produtor," e às 15h00, o médico
veterinário Juliano Dalcanale,
realizou a sua palestra "DDG'S de
Milho: Experiência na nutrição
de bovinos," encerrando-se no
início da noite, esta fase, com a
vitrine da Carne Bovina realizada
pelo Senar-MT.
A noitada com milhares
de pessoas no recinto, foi
animada com os rodeios de touro
pelo locutor de renome nacional
Marcos Brasil Filho e equipe,
além do sensacional show da
dupla Hugo e Guilherme, com
aquele sertanejo universitário
mesclado de raiz, que levantou a
platéia no recinto.
Foto: Assessoria

PMA c/ Redação

D

ois filhotes de onçaparda foram resgatados
na manhã de ontem, (19)
na BR-070 em Cáceres. Segundo
o Batalhão Ambiental da Polícia
Militar, os dois bebês estavam
abandonados e órfãos. Moradores
encontraram os animais e ficaram
com eles até que a polícia fizesse
o resgate.
De acordo com a tenente
Joelma Carvalho, os filhotes são
saudáveis, não aparentam ter
ferimentos e têm cerca de três
meses. A mãe deles não foi

encontrada na região. Não se sabe
se os animais foram vítimas das
queimadas ou se perderam da
mãe. “Moradores os viram perto
do mato, pegaram e nos
chamaram. Não sabemos se a
mãe foi abatida ou se é
consequência das queimadas e
secura”, pontuou.
A estimativa é de que os
dois bebês ainda nem
completaram os três meses de
vida. A tenente percebeu que os
dois já tiveram cicatrização do
cordão umbilical. Os filhotes

foram levados até o Centro de
Triagem de Animais Silvestres
(Cetas) do Batalhão de Polícia
Militar de Proteção Ambiental
(BPMPA). “Eles vão passar por
atendimento médico e
identificação da espécie. Mas são
tranquilos e estavam sem fome e
com a barriguinha cheia”,
brincou a tenente.
A expectativa é que os
bebês fiquem por um tempo no
Cetas e, futuramente, sejam
encaminhados para outra unidade
que trata de animais, como
universidades e faculdades do
estado.

Foto: Assessoria PMA

Atração rural do dia foi o julgamento do cavalo pantaneiro

Não se sabe se os animais foram vítimas das queimadas ou se perderam da mãe
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PORTO ESPERIDIÃO

O projeto tem como foco auxiliar na prevenção e orientação de crianças e adolescentes sobre os malefícios e as consequências do uso das drogas

Ação de prevenção às drogas
prosseguem até dia da criança
Assessoria

Foto: Michele Garcia

A

tividades de prevenção
ao uso de drogas ilícitas
foram iniciadas na Escola
Municipal Dona Lila Hill de
Souza, em Porto Esperidião, pela
Polícia Civil, em conjunto com a

Secretaria Municipal de
Assistência Social e vários outros
parceiros. O projeto busca
orientar crianças, jovens e adultos
de escolas de comunidades do
município, especialmente, da

zona rural.
A ação iniciou-se na
última terça-feira (17), e segue
até o dia 12 de outubro, Dia das
Crianças, com um passeio
ciclístico na área urbana da

CAMINHÃO DE BEBIDAS

Mulão flagrado pela PF com mais
de 10 arrobas de coca na rodovia
Da Redação

U

m motorista foi preso na
madrugada de ontem,
(19) ao ser flagrado com
154 kg de cocaína na Rodovia
Emanuel Pinheiro (MT-251), que

liga Cuiabá a Chapada dos
Guimarães. A prisão ocorreu em
uma barreira e abordagem de
agentes da Polícia Federal. De
acordo com a PF, a droga estava
Foto: PF-MT

Droga foi abastecida em Pontes e Lacerda e iria para Goiânia

escondida em um compartimento
falso de um caminhão de bebidas
que ele dirigia.
O que chamou a atenção
dos policiais é que havia uma
espécie de 'paredes de aço' no
caminhão, além de um carrinho e
uma barra usados para empurrar a
droga para o fundo do veículo.
Um buraco foi feito nos fundos do
caminhão para que os policiais
conseguissem retirar o
entorpecente. O motorista
confessou que recebeu a droga
em Pontes e Lacerda, e levaria até
Goiânia.
O suspeito comentou que
receberia o caminhão como
forma de pagamento. A Polícia
Federal levou o motorista até a
sede da instituição na capital
mato-grossense. Ele será ouvido
e os policiais investigam quem
contratou o motorista.

Projeto teve inicio na Escola Municipal Dona Hila Hill de Souza

cidade, sendo que a primeira
palestra ocorreu na comunidade
de Vila Picada.
O projeto tem como foco
auxiliar na prevenção e
orientação de crianças e
adolescentes sobre os malefícios
e as consequências do uso das
drogas.
A equipe está
percorrendo todas as escolas do
município.
A Polícia Civil ficou
responsável em falar das
penalidades impostas ao crime
como também falar sobre
diferenças entre drogas lícitas e
ilícitas. Também será abordado
sobre a desagregação familiar
que as drogas provocam, como

elas atingem e transformam o
organismo e o corpo dos usuários.
São parceiros do Projeto:
Secretaria Municipal da
Educação, Secretaria Municipal
da Saúde, Rotary, Rotaract,
Interact, Lions Clube,
Maçonaria, Psicólogo voluntário
DR Guilherme Trinca, PM,
Polícia Civil, , Gefron, Canilfron,
Conselho de Segurança,
Conselho Tutelar.
Constam no cronograma
do projeto: nos dias 17, Vila
Picada 18, Postinho; 24, Vila
Cardoso; 25, Bocaiúval; 1/10 Pedro Néca; 2/10 - Maria
Gregória; 8/10 Escola Estadual
13 de Maio.

SITUAÇÃO DEGRADANTE

Sem ar condicionado alunos
decidem se ausentar de aulas

Da Redação

E

nfrentando um calor de
40 graus a sombra, sem ar
condicionado na sala de
aula, (aparelho danificado)
alunos do 7° semestre de Letras
da Unemat, decidiram se ausentar
das salas até que o problema seja
solucionado, alegando que
devido a forte canícula, muitos
chegaram a passal mal, inclusive
professores.
Uma aluna que preferiu
não se identificar, disse que neste
período de estiagem prolongada e
temperaturas muito altas, ela e
demais alunos não suportam o
causticante clima, prejudicando o
aprendizado, citando o caso de
uma colega de turma, gestante,
entre as pessoas alvo do ambiente
sem climatização.
Os acadêmicos reclamam
da total falta de compromisso e
consideração da reitoria, uma
humilhação aos alunos e

professores, não restando outra
alternativa a não ser usar a mídia
para exigir seus direitos e até que
eles sejam respeitados, se
ausentar da sala de aula, como
forma de sobrevivência.
Os acadêmicos vem

assim, exigir urgentes
providências e até lá, eles
continuarão a se recusar a entrar
em sala de aula, justificando que
já haviam comunicado a situação
e após mais de 15 dias, nada foi
resolvido.
Foto: Divulgação

Estudantes de letras sofrem ambiente hostil de 40 graus
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INFLAMÁVEIS

O último reajuste da gasolina no Brasil havia sido em 5 de setembro e o do diesel, em 13 de setembro e reajustes seriam devido bombardeio na Arábia Saudita

Preço da gasolina e diesel já
estão mais caros nas bombas

Da Redação

Foto: JCC

A estatal informou, na
ocasião, que continuaria
monitorando os preços do
petróleo e não faria um ajuste
de forma imediata.
O último reajuste da
gasolina no Brasil havia sido
em 5 de setembro e o do diesel,
em 13 de setembro. Em sua
página na internet, a Petrobras
explica como funcionam o
mecanismo e as decisões de
formação de preços dos
combustíveis por ela vendidos.
“Nossa política de
preços para a gasolina e o
diesel vendidos às
distribuidoras tem como base o
preço de paridade de
importação, formado pelas
cotações internacionais destes
produtos mais os custos que
importadores teriam, como

transporte e taxas portuárias,
por exemplo. A paridade é
necessária porque o mercado
brasileiro de combustíveis é
aberto à livre concorrência,
dando às distribuidoras a
alternativa de importar os
produtos”, explica, em nota, a
estatal.
Segundo a companhia,
a gasolina e o diesel vendidos
às distribuidoras são diferentes
dos produtos no posto de
combustíveis. São os
combustíveis tipo A: gasolina
antes da sua combinação com o
etanol e diesel sem adição de
biodiesel.
“Os produtos vendidos
nas bombas ao consumidor
final são formados a partir do
tipo A misturados a
biocombustíveis.”

Em Cáceres os novos preços já estão registrados nos postos

A

Petrobras anunciou, na
noite de anteontem,
(18), reajuste nos
preços da gasolina e do óleo
diesel.
Os novos valores
passaram a valer desde ontem,
(19) nas vendas de refinarias
para distribuidoras. O litro da

gasolina foi reajustado em
3,5% e o do diesel, em 4,2%.
Para o consumidor final,
porém, sobre esses valores,
serão acrescidos encargos
tributários e trabalhistas e as
margens de lucro dos postos de
combustíveis.
Na última segunda-

feira (16), a Petrobras havia
divulgado nota sobre o
bombardeio de refinarias na
Arábia Saudita, responsável
pela produção de 5% do
petróleo mundial, o que gerou
uma imediata elevação dos
preços dos combustíveis no
mundo.

FACA NO GOGÓ

Casal é preso após roubar
sexagenário no Cidade Nova
Da Redação

N

a manhã de anteontem,
(18), policiais militares
de Cáceres, prenderam
em flagrante um casal logo
depois de eles roubarem um
homem de 62 anos. De acordo
com o boletim de ocorrência, os
militares estavam em
patrulhamento no Bairro Jardim
Cidade Nova quando foram
acionados pela vítima.
O morador vitimado,
contou que a dupla pediu água
para beber e quando retornava
para dentro de sua casa foi
ameaçado pela mulher
identificada como, O.O.C. (40) e
pelo homem, A.V. (34), (nomes e
sobrenomes dos suspeitos não
fornecidos pela policia à
imprensa). O individuo colocou
uma faca no pescoço da vitima,

obrigando-o a entregar o dinheiro
que tinha em casa.
O casal de larápios se
evadiu, mas foi localizado pouco
depois pela Policia Militar, que
em atenção a queixa, diligenciava
o fato, sendo ambos detidos e
encaminhados à delegacia para a
autuyação em flagrante delito, no
artigo 157 do Código Penal,
(roubo), comprovado pela
apreensão do dinheiro da vitima e
da faca usada no assalto, em
poder dos vagaus.
Conforme a vitima, esta
foi a quarta vez que o casal de
lalaus ataca e rouba sua
residência, mas como estava com
problemas de saúde não
conseguiu registrar boletim de
ocorrência dos roubos anteriores
que sofreu.
Foto: Pedro Miguel

Casal de ladrões preso logo após assaltar idoso em Cáceres
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DIA DA ÁRVORE

Para o Diretor Administrativo do Grupo Juba, Mirko Ribeiro, a distribuição das mudas, serve para, além do paisagismo, a oportunidade de se colher os frutos

Grupo Juba e parceiro lançam
campanha Cidade Mais Verde
Assessoria

Foto: Arquivo

Nesta sexta, os clientes poderão retirar mudas de árvores frutíferas

P

ara celebrar o Dia da
Árvore, o Grupo Juba e
uma emissora de radio

local, lançam a campanha três lojas do Grupo Juba (Juba
Cáceres Mais Verde. Nesta sexta- Supermercados Centro, Jubão e
feira, (20) durante todo o dia, nas Atacado Pantanal), os clientes

poderão retirar mudas de árvores
frutíferas.
Para o
Diretor
Administrativo do Grupo Juba,
Mirko Ribeiro, a distribuição das
mudas, serve para, além do
paisagismo, a oportunidade de se
colher os frutos, tanto das
árvores, como desta ação
ambiental.
“A conscientização das
pessoas é fundamental para o
equilíbrio ambiental. Precisamos
agir com responsabilidade para
causar o menor impacto possível
à natureza, além de
oportunizarmos flor e frutos”,
salienta Ribeiro.
Já Marcelo Ribeiro,
Diretor Financeiro, avalia que o
Juba sempre estará investindo

nestas ações sociais.
“A atividade ecológica
visa despertar na população
cacerense, a conscientização da
importância em aumentarmos o
número de árvores em nossa
cidade. É um estímulo para
melhorar a qualidade de vida das
pessoas, além de que a maioria
dessas árvores serão plantadas
nos quintais das casas,” pontuou .
Lembrando que neste
sábado,
21 de setembro,
comemora-se o Dia da Árvore em
todo o Brasil. A data por ser
próxima ao início da primavera,
foi criada para conscientizar a
população sobre a importância
dessa riqueza natural, que deixam
as cidades mais bonitas e
coloridas.

FLAGRANTE

FALTA D´ÁGUA

Prefeito de S.J Quatro Marcos
decreta situação de emergência

Mulinhas são detidos por tráfico
de drogas em Mirassol D'Oeste
Assessoria

Foto: PJC-MT

Assessoria

O

prefeito de São José dos
Quatro Marcos, professor
Ronaldo Floreano dos
Santos assinou na noite da última
terça-feira, 17 de setembro de 2019,
o Decreto Municipal nº 095/2019,
que declara Situação de Emergência
pelo desabastecimento de água
potável nas residências e comércios
de diversos bairros do município.
“Fica declarada Situação de
Emergência em todo território do
município, decorrente da existência
de situação anormal, em virtude do
desabastecimento contínuo de água
potável”, diz o documento.
O decreto afirma ainda que
compete ao município a preservação
do bem estar da população e das
atividades socioeconômicas das

regiões atingidas, bem como a
adoção imediata das medidas que se
fizerem necessárias para, em regime
de cooperação, combater situações
emergenciais;
O prefeito lembrou que na
maioria das áreas do município, o
abastecimento de água potável é
feito por meio de sistema público
através de tubulações, e esse sistema
não tem sido suficiente para
atendimento a população, sendo
necessário o emprego de carros
pipas para o seu abastecimento.
É de ciência de todos que no
período da estiagem o sistema de
abastecimento de água apresenta
maiores problemas, sendo estes de
grandes proporções,
comprometendo o direito básico e
Foto: Luis Carlos Bordin

Devido conserto o DAE necessita interromper o fornecimento de água

essencial de fornecimento de água.
“A população quatromarquense há décadas vem sofrendo
com a falta de fornecimento regular
de água potável e o sistema de água
municipal é muito antigo e sua
estrutura está totalmente
comprometida”, disse o prefeito
lembrando que a tubulação da rede
do sistema de água tem se rompido
constantemente e para efetivar o
devido conserto o Departamento de
Água e Esgoto necessita interromper
o fornecimento de água.
Floreano afirmou que está
levando em consideração que as
residências de diversos bairros
permanecem padecendo com a falta
de fornecimento regular de água
potável, inclusive com frequência de
desabastecimento por mais de 10
dias consecutivos e salientou que o
município tem buscado como
alternativa fornecer água potável
através de caminhões pipas, porém
estes são insuficientes para atender a
demanda e os mesmos tem custo
muito alto, comprometendo
drasticamente o orçamento e o
financeiro das finanças municipais.
“O município não possui
capacidade técnica, financeira e
operacional para resolver com forças
próprias o problema da falta de
abastecimento de água.
Mediante isso estou
decretando situação de emergência
para buscarmos um caminho de
resolução do problema”, concluiu
Ronaldo Floreano.
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BALCÃO240DENEGÓCIOS

Casal estava na posse de uma grande porção de cocaína

U

m rapaz e uma
adolescente, envolvidos
com o comércio de
drogas no município de Mirassol
D'Oeste, na região de Cáceres,
foram detidos pela Polícia
Judiciária Civil, na última terçafeira (17). A ação foi deflagrada
para averiguar uma denúncia
anônima.
Anderson Ferreira da
Guia, 27, conhecido como
“Dilsinho”, e a menor P.T.R.S.,
17, foram autuados em flagrante e
ato infracional de tráfico de
drogas. Na casa deles, no bairro
Arcos Iris, foi localizada uma
peça de substância análoga a
pasta base de cocaína.
As diligências iniciaram

para apurar uma denúncia feita
através do disque 197, sobre um
ponto possivelmente usado para
venda de entorpecentes.
D e p o s s e d a s
informações, os policiais civis
passaram a monitorar o endereço
e surpreenderam o suspeito na
companhia da menor. Um tablete
de pasta base foi encontrado com
eles.
Diante dos fatos, ambos
foram levados para Delegacia de
Polícia de Mirassol D'Oeste,
junto com o material apreendido.
Na ocasião, ele foi interrogado e
ela ouvida pelo delegado
Alexandre Nazareth. Ambos
foram autuados em flagrante e ato
infracional por tráfico de drogas.
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COPA VERDE

Jogo começou com amplo domínio do Cuiabá, que criava várias jogadas pela ponta esquerda de ataque, mas o que vale é bola na rede e o adversário usou a cabeça

Dourado perde a 1ª da semifinal
para Esmeraldinos no Serrinha
M
F.M c/ Redação

Foto: Globo-Esporte

esmo com alguns
sustos no primeiro
tempo e sem atuar bem,
o Goiás levou a melhor sobre o
Cuiabá na noite da última quartafeira e venceu por 1 a 0 o jogo de
ida da semifinal da Copa Verde.
Leandro Barcia, de cabeça, fez o
único gol da partida na Serrinha,
em Goiânia, e amenizou a pressão
sobre o Verdão, que vive crise na
Série A do Campeonato
Brasileiro. A segunda partida está
prevista para o dia 2 de outubro, às
20h30, na Arena Pantanal. Empate

classifica o Goiás. Qualquer
vitória simples do Cuiabá leva
para os pênaltis. Para se classificar
no tempo normal, a equipe matogrossense precisa ganhar por dois
ou mais de diferença.
Os torcedores seguem
irritados com a campanha do
Goiás na Série A e voltaram a
protestar contra a diretoria.
Alguns esmeraldinos foram
vestidos com camisas que
formavam os dizeres "Fora,
Marcelo" e "Fora, Mauro",
alusivos ao presidente Marcelo

Almeida e ao vice de futebol
Mauro Machado. Desde o início
da semana há manifestações.
O jogo começou com
amplo domínio do Cuiabá, que
criava várias jogadas pela ponta
esquerda de ataque, sobretudo
com Júnior Todinho. Ele e Mateus
Anderson deram muito trabalho
ao goleiro Marcelo Rangel,
grande destaque esmeraldino na
etapa inicial com defesas difíceis.
O time mato-grossense só
não foi para o intervalo vencendo
porque parou no arqueiro do

SEGUNDA FASE

Depois da pausa a bola volta
a rolar hoje no beach-soccer

Assessoria

A

pós parada de uma
semana, a 11ª edição do
Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia, troféu “ Luiz
Fernando da Silva”, será
reiniciado nesta sexta-feira (20),
com dois jogos que abrem a
segunda-fase da competição. “
Essa parada já estava prevista, em
comum acordo com os dirigentes
das equipes. Esse é o momento
para que possamos ajustar a tabela
para essa nova fase do
campeonato, e sem nenhum tipo
de prejuízo para as equipes”, disse
Odir de Souza, coordenador geral
do evento.
Na primeira partida da
rodada, as 20h00, o Vila Irene,
classificada em primeiro lugar, na

chave A, com 12 pontos, enfrenta
o Juventus, que foi a quarta
colocada na chave B, com 3
pontos. Somando 7 pontos na
primeira fase, e ocupando o
segundo lugar na chave A, o Santa
Cruz, faz jogo as 21h00, contra o
Massa Barro, que foi a terceira na
chave B, e somou também 7
pontos.
Na primeira fase do 11º
Campeonato Cacerense de
Futebol de Areia, que é
organizado pela Associação
Cacerense de Inclusão a Cultura e
Esporte, e disputado na praça do
bairro da Cohab Nova, foram
realizadas 20 partidas, e foram
marcados 153 gols, uma média de
7,7 gols por partida.
Foto: Assessoria

Já foram marcados 153 gols, uma média de 7,7 gols por partida

Pela chave A, com um
desempenho bem abaixo da
expectativa, o 13 de Maio, ficou
na última colocação na chave,
sem somar nenhum ponto. Foram,
4 jogos e quatro derrotas. Marcou
13 gols e sofreu 15, tendo um
saldo negativo de 5 gols
Já na chave B, a estreiante
Vitória Regia, em quatro jogos,
somou apenas um ponto, marcou
13 gols, sofreu 20, e encerrou a sua
participação no campeonato, com
uma saldo negativo de 7 gols. O
único ponto conquistado pela
equipe, foi no empate em 3 a 3,
diante da Óptica Junior, em
partida disputada no dia 9 deste
mês.
“ Quero agradecer as
equipes que não classificaram
para a segunda-fase, e desejar
sucesso as que continuam no
campeonato. Até o presente
momento, tudo está ocorrendo
dentro da normalidade,
principalmente na parte
disciplinar tanto dos jogadores,
como também dos dirigentes”,
disse Marcão, presidente da
ACICE.
Recentemente, o
governador de MT, Mauro
Mendes, sancionou a Lei estadual
10.934, de autoria do deputado
estadual, Dilmar Dal Bosco
(DEM), a ACICE como de
utilidade pública estadual.
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Cuiabá jogou bem, mas o Goiás soube usar a cabeça e venceu

Verdão. A única chance dos donos
da casa foram em um chute de fora
da área do meia Renatinho; a bola
explodiu na trave.
O segundo tempo também
teve início com domínio do
Cuiabá, que tinha mais posse de
bola e volume de jogo. No

entanto, quem balançou as redes
foi o Goiás. Após cobrança de
falta de Thalles, Leandro Barcia
subiu de cabeça e abriu o placar,
aos 14 minutos. O gol fez bem ao
Verdão, que cresceu, chegou mais
vezes com perigo e não correu
mais riscos.
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Endereçamos o parabéns neste dia a
querida Paula Marcia Dan que completa
mais um ano de vida e recebe o carinho
dos familiares e amigos. Que esse novo
ano seja repleto de saúde e que Deus lhe
a b e n ç o e h o j e e s e m p re . F e l i z
Aniversário!

By Rosane Michels

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

Esotérico
Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de amigos,
novos e antigos. Você estará mais aberto e
comunicativo, mais voltado para os
divertimentos e prazer. Dia ótimo para
firmar um contrato.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em seu
signo indicando um dia de
otimismo e fé renovados. O
momento é ótimo para
programar, marcar ou realizar uma viagem
internacional. Se estiver envolvido em
processos ou documentações importantes,
pode receber uma boa notícia.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento positivo nas
finanças. Você pode receber
uma boa notícia, relacionada a uma
dívida. O dia é ótimo para um novo
investimento. Mas tome cuidado com
gastos excessivos.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
interiorização e reflexão, de
extrema necessidade de
distanciar-se da vida social e curtir a
intimidade, com quem ama ou sozinho.
Você estará em contato intenso com
emoções profundas.

Alua entra em seu signo e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes. Você estará mais aberto e
receptivo, mais gentil e acolhedor e, por
isso, deve chamar a atenção de alguém
que pode mexer com você.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento positivo na vida
social e aproximação de amigos. Novas
amizades podem ser feitas e as antigas
renovadas. O dia é ótimo para negociar,
firmar e assinar uma parceria comercial.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com seu mundo
emocional, que passa por um momento
de equilíbrio. O dia é ótimo para curtir
momentos de intimidade com quem ama.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto
de Vênus e Mercúrio em
Libra indicando um dia
m o v i m e n t a d o ,
especialmente no trabalho. O período
pode estar relacionado com a chegada e
início de um novo projeto. Se estiver em
busca de uma nova colocação no
mercado, pode receber uma boa notícia.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento intenso na vida
social e programas com
amigos. O momento é ótimo para sair e
divertir-se, pois você estará ainda mais
aberto e sociável. Um contrato pode ser
assinado ou renovado.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia de
movimento na vida social e
aproximação de pessoas
interessantes. O dia pode estar
relacionado com o início de um novo
romance. Você estará mais aberto,
charmoso e atraente.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto de
Vênus e Mercúrio em Libra
indicando um dia em que
você estará mais voltado
para os projetos
profissionais e novas formas de ganhar
dinheiro. O momento é altamente positivo
para apresentar um novo projeto, pedir um
aumento ou promoção.

Alua entra em Gêmeos e
recebe um ótimo aspecto
de Vênus e Mercúrio em
Libra indicando um dia de
interiorização e
movimento na vida doméstica e familiar.
Você vai preferir estar na sua, junto de
quem ama, a qualquer compromisso
social. Dia ótimo para colocar as leituras
em dia.

Super elegante a Festa das estrelas, em comemoração aos 56 anos
da Mary Kay, realizada na aconchegante padaria e confeitaria
Quipão, com a presença VIP das consultoras em Cáceres. Nosso
registro.

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

Está de aniversário a
linda Virgínia Martins
Santullo, completando
mais um ano, ela recebe
os parabéns de toda a
família e amigos. Que
Deus lhe conceda um ano
repleto de felicidades,
muita saúde e grandes
realizações. Receba o
abraço desta coluna

Em tempo parabenizamos Serginho
Barbosa pela passagem do seu natalício.
Ao aniversariante nosso abraço e votos
de felicidades e muitos anos de vida.

Investindo na formação integral dos educandos o Colégio Salesiano Santa Maria realizou palestra aos
alunos do 8º e 9º anos sobre o tema Políticas Públicas e Educação: Que mundo nos espera, com o professor
Dr. Dimas Santana Souza Neves. Nossos aplausos pela iniciativa.

