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FATALIDADE
Vítima teria tentado resolver algum problema na bomba d'água, e ao decidir entrar no açude com a bomba d'água ligada havia recebido a descarga elétrica

Descarga elétrica mata
funcionária de Cartório
Foto: Reprodução

A funcionária do Cartório Eleitoral de Cáceres, Joana D'arc.
Freitas Gonçalves, sofreu uma descarga elétrica, quando estava em sua
proprietária rural, vindo a falecer, provavelmente no começo da semana.
Seu corpo foi encontrado pela irmã Maria Cristina na beira de um açude na
localidade do Projeto Facão, na zona rural da cidade, somente na tarde da
terça feira depois que esta ligou várias vezes, sem obter resposta.
Página 03

EVENTO SOLIDÁRIO

Jantar Premiado é a pedida
do Rotary Club em outubro

Foto: Divulgação

Vitima fatal Joana D'arc. Freitas Gonçalves

PARCERIA TRE

Alunos da Unemat terão
apoio em direito eleitoral
Foto: Assessoria

O Tribunal Regional
Eleitoral e a Unemat vão
desenvolver projetos
conjuntos para atender
estudantes da instituição
pública de ensino superior. A
parceria foi selada em
reunião realizada entre a
reitora Ana Maria Di Renzo e
o presidente do TRE-MT,
desembargador Márcio
Vidal. Entre eles estão a
participação do TRE-MT na
semana jurídica da Unemat e
a criação do Dia de Campo
no TRE, para os alunos da
disciplina de Direito
Eleitoral. Página 03

Parceria foi firmada entre reitora e presidente do TRE

Gilmar Marostega, Presidente do Rotary Club de Cáceres

O Rotary Club de Cáceres promove no próximo mês, mais uma
edição do Jantar Premiado que sorteará 4 motocicletas zero Km. Para o
presidente Gilmar Marostega, o evento é a principal realização do Rotary
para arrecadação de recursos financeiros visando manutenção dos projetos
de inclusão social e promoção das pessoas mais necessitadas da
comunidade. Página 04

EXÉRCITO NO QRV

Deflagrada nova Operação
Ágata na região de Cáceres
Página 04
SABORES E SAÚDE

Atacado Pantanal recebe
visita de alunos do CAIC

TUMOR EM CANA

Bandido enquadrado pela polícia
zanzando no Jardim das Oliveiras

Página 05
GRAMPEADOS

Foto: PM-MT

Patrulheiros do 6º Batalhão da
Polícia Militar de Cáceres prenderam
Fabrício Marques Rodrigues, 21, vulgo
“Tumor”, suspeito de ter participado do
roubo de um caminhão, juntamente com
Wender Marlon Rangel Neves (18), vulgo
“Playboy” e o menor de idade P. R. A. A
(17), vulgo “Estrelinha,” no dia 5 de
setembro, no bairro Jardim das Oliveiras,
em Cáceres. Na ocasião, os bandidos
amordaçaram e amarraram a vitima,
roubando o bruto.
Página 03

Justiça manda coronéis
e secretários pra cadeia
Página 06

Ladrão Fabrício, vulgo Tumor era uma íngua para a polícia
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Proposta Indecente
FOLCLORE
O Grupo Parafolclórico Vitória Régia de
Cáceres abriu anteontem, 26, em Cáceres a
segunda edição do Festival Internacional de
Dança Folclore do Pantanal (Fifopan). No
Centro Municipal de Cultura está
acontecendo um seminário sobre os avanços
do folclore brasileiro. A partir das 19h30,
acontece a abertura oficial do evento no
campus Jane Vanini. Ontem, aconteceram
apresentações no CEAF e na escola municipal
Guanabara o grupo promoverá uma oficina de
arte. Nesta quinta-feira, 28, a apresentação
será na escola Frei Ambrósio no Junco e
amanhã, 29, à noite será o encerramento no
clube de Cabos e Soldados do Exército. Tai,
algo maravilhoso que a gente fica feliz em
divulgar.
CORRIDA 239
A inscrição para a Corrida de rua que será
realizada no dia seis de outubro, em
comemoração ao 239º aniversário de Cáceres,
já se encontra aberta na Secretaria Municipal
de Esporte Cultura e Lazer de Cáceres. A
inscrição deve ser feita no Centro Cultural, e
segue ate o dia cinco de outubro. O horário de
atendimento para ser realizado as inscrições é
das 7h45 as 11h30 e das 14h00 as 17h00. O
valor da inscrição é de um quilo de alimento
não perecível, menos, sal.
PRAZO FATAL
O último prazo para o recadastramento dos
servidores estaduais termina nesta sexta-feira
(29.09) e cerca de 10% dos funcionários ainda
não concluíram a atualização cadastral no site
da Secretaria de Estado de Gestão (Seges).
Caso o servidor não realize o procedimento
dentro do prazo, o salário será suspenso e o
servidor responderá a um Processo
Administrativo Disciplinar (PAD).
VACILÕES
Entre os cerca de 48 mil servidores aptos a se
recadastrarem, 4.917 ainda não concluíram.
Deste total, 2.372 apenas iniciaram e devem
ficar atentos para concluir as próximas etapas,
como a validação pelo chefe imediato e
conclusão após a validação do chefe. Sem
concluir o recadastramento e emitir o
comprovante de regularidade, o
recadastramento não será válido.
BARATO CARO
A cuiabana Janeane Rodrigues da Silva
Fidélis Klug Cresqui, de 42 anos, morreu no
último sábado (23), em razão de complicações
causadas por uma lipoaspiração, realizada na
Bolívia. A lipoaspiração era um dos sonhos da
mulher, que optou por fazer as cirurgias na
Bolívia em razão dos baixos custos dos
procedimentos, cerca de R$ 10 mil, ao passo
que no Brasil, os mesmos procedimentos não
sairiam por menos de R$ 18 mil. As cirurgias
foram realizadas na clínica Criolipolises
Santa Cruz e o atestado de óbito, emitido na
Bolívia, diz que ela morreu poucas horas após
o procedimento, em virtude de um infarto, em
decorrência de um coágulo intravascular. É o
tal negócio, o barato as vezes custa a própria
vida, que sirva de exemplo à outras incautas.
ALELUIA, IRMÃO!
Um homem de 45 anos foi preso na manhã da
segunda-feira (25), após invadir um templo
Igreja Assembléia de Deus para dormir, no
Bairro Novo Horizonte, em Cuiabá. De
acordo com o boletim de ocorrência, a
testemunha chegou ao local por volta das 6h40
e se deparou com a grade do portão interno,
arrombada e ao entrar na igreja, encontrou o
homem dormindo no cômodo da parte
superior. Os policiais relataram no BO que o
invasor parecia estar sob o efeito de álcool ou
alguma substância psicoativa, pois ele não
conseguia falar e nem se manter em pé. Vai
ver, ele queria proteção e nada melhor que
numa igreja que igual coração de mãe, sempre
cabe mais um, não é?

Os mais saudosistas devem se
lembrar do velho Adhemar de Barros, do PSP,
demagogo incentivador do golpe militar de
1964, que pensava que o movimento
revolucionário implantaria um triunvirato:
um general, um ministro do Supremo Tribunal
Federal e um elemento civil da conspiração,
que seria ele, e que acabou cassado dois anos
depois.
Pois bem, é do velho Adhemar, que
nenhuma saudade deixou pelos governos
vaselina, uma frase da década de 60 do século
20, -“a correia sai do couro e o couro sai do
povo!” Meio século depois, a frase continua
factual, haja vista o estapafúrdio pacote do
governo Temeroso, de medidas para conter
gastos com funcionalismo, entre elas o
congelamento dos reajustes dos servidores,
estão previstos para 2018. Para não confessar
a pratica de exercício arbitrário, os
economistas do governo sem voto, afirmam
que o tal congelamento dos salários irá poupar
R$ 9,8 bilhões dos cofres públicos, ajudando a
fechar as contas do orçamento de 2018.
Com a maior cara de pau, eles tentam
justificar o escalpo do trabalhador, onerando o
sagrado vencimento do funcionário
concursado, para bancar os gastos milionários
da Corte. No vácuo da medida federal, a
unidade federativa tchapa & cruz, discute na
Assembléia Legislativa de Mato Grosso, uma
Proposta de Emenda Constitucional filhote da
Temerosa, e que prevê o congelamento dos
gastos públicos por 10 anos.
O projeto tramita na AL desde o final
de agosto e, segundo o presidente do
Legislativo, Eduardo Botelho, caso aprovado,
irá gerar economia de cerca de R$ 1,3 bilhão
aos cofres do governo estadual, a partir da
renegociação da dívida com a União.
Contraditória a PEC segundo os políticos que
a defende, não vai prejudicar os serviços
públicos ou mexer com os direitos dos
servidores, como o pagamento da Revisão

Geral da União (RGA).
Só vai liminar os gastos primários,
como salários, combustíveis, custeio da
máquina como limpeza e energia elétrica. Não
vai onerar o trabalhador, apenas limitar
salários, congelados por 10 anos. Veja bem, o
art. 55, inciso I, da PEC que institui o Regime
de Recuperação Fiscal para os próximos 10
exercícios financeiros do Estado, a partir do
ano de 2018, veda ao Poder Executivo a
concessão, a qualquer título, de vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de
remuneração aos servidores e empregados
públicos e militares a partir da data em que a
PEC for aprovada.
Ninguém fala em congelamento dos
combustíveis, base de toda a estrutura
econômica do país, em reposição da inflação
nos salários, (não confundir com reajuste) e os
cambaus, a meta da tal PEC do fim do mundo,

é mais uma vez, sacrificar o povo. Como dizia
o velho Adhemar há meio século passado: A
correia sai do couro e o couro sai do povo.
Mas não deve, e apoiamos a posição
corretíssima do coordenador do Fórum
Sindical, Cledison Gonçalves da Silva, ao
afirmar ser a categoria contra à proposta, já
que os servidores seriam os mais prejudicados
com a aprovação da maldita, e que a sociedade
não pode ser responsabilizada pela crise
financeira que diz o governo, atinge Mato
Grosso, (há controvérsias) e a gente
complementa, além de danosa, a tal proposta é
indecente.
Nesta tal aludida crise, aprova-se
uma emenda tirando R$ 1 bilhão e 320
milhões dos R$ 4 bilhões e 400 milhões de
dinheiro público, (emendas parlamentares)
para o fundo partidário dos políticos, é
sacanagem, Bom Dia! Será?

Semiótica
Que tipo de escola é essa que forja
empresários e líderes políticos autoritários?
Essa escola é o Brasil. Aqui se aprende desde
cedo a não ter idéias, a não usar a cidadania,
a mandar e a obedecer simplesmente, a não
respeitar o macacão do operário e a adular o
terno e a gravata.
Temos uma formação fundada na
semiótica, formada no simbólico e submisso
do Brasil que começa pelo próprio texto da
bandeira do País.
Um certo modelo social,
econômico, político e cultural que tem
marcado o Brasil, começando pelo fato do
País ter sido a oitava economia capitalista do
mundo e o quarto exportador mundial de
produtos agrícolas.
Uma economia que chegou perto do
primeiro mundo, através de um caminho
autoritário, moderno, internacionalizado, e
que teve um custo, que hoje se paga: dívida
externa de mais de 800 bilhões de reais,
milhões de pessoas na miséria absoluta,
salário mínimo em torno de 300 dólares,
educação e saúde deterioradas, violência
urbana, uma economia submersa garantindo
de forma perversa a sobrevivência de
milhões de pessoas.
É impossível compreender a
gravidade da crise brasileira sem um
profundo mergulho nas suas origens
históricas mais remotas. Segundo, porque o

diagnóstico atual não nega a interpretação
anterior, mas a pressupõe e a desdobra para
contemplar as novidades históricas dos
últimos quarenta anos.
Necessita-se
enfrentar as causas profundas do
subdesenvolvimento, retomando, assim, a
bandeira perdida nos anos sessenta.
Sem temer a estigmatização que
recai sobre aqueles que não se submetem ao
asfixiante consenso da modernização (dos
padrões de consumo), Celso Furtado
defende em linguagem simples e direta a
urgência de uma ruptura com a situação de
dependência externa - um tabu que poucos,
mesmo nos setores mais à esquerda do
espectro político, ousam colocar na agenda
política do País.
Em meio milênio de história,
partindo de uma constelação de Reitorias, de
populações indígenas desgarradas; de
escravos transplantados de outro continente,
de aventureiros europeus e asiáticos em
busca de um destino melhor, chegamos a um
povo de extraordinária polivalência
cultural, um país sem paralelo pela vastidão
territorial e homogeneidade lingüística e
religiosa. Mas nos falta a experiência de
provas cruciais, como as que conheceram
outros povos cuja sobrevivência chegou a
estar ameaçada.
E nos falta, também, um verdadeiro
conhecimento de nossas possibilidades, e

principalmente de nossas debilidades. Mas
não ignoramos que o tempo histórico se
acelera, e que a contagem desse tempo se faz
contra nós. Trata-se de saber se temos um
futuro como nação que conta na construção
do devenir humano. Ou se prevalecerão as
forças que se empenham em interromper o
nosso processo histórico de formação de um
Estado-nação.
Muito se descreveu com precisão a
estratégia nefasta, na tentativa de destruir
psicologicamente os opositores do
capitalismo mesquinho, medíocre e
autoritário do Brasil. Apanho uma situação
limite, mas que é apenas o indicador de uma
condição mais ampla, geral e irrestrita, em
que procuro colocar os fatos e aqueles que os
produzem.
Querem que nos convençamos de
que o horizonte não existe. E que a noite é
eterna. Nós, que cultivamos os livros,
desrespeitamos a gramática, subvertendo as
palavras, rejeitamos a censura e as normas
dogmáticas das cartilhas stalinistas, que
adoram o Estado e a ciência. Um novo olhar
reconstruindo esperanças e utopias.
****___Escritor, poeta e pedagogo de
Presidente Prudente, São Paulo. Autor, entre
outros, de Religar às Origens (ensaios e
artigos, 2011) e Sombras da Teia (contos,
2016)
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ESCOLA JUDICIÁRIA

Projeto visa a participação na semana jurídica e a criação do Dia de Campo no
TRE, para alunos que estejam cursando a disciplina de Direito Eleitoral

Parceria TRE-MT/Unemat visa
atender os estudantes de Direito
TRE/MT c/ Redação
Foto: Assessoria

Parceria foi selada com reitora e o presidente do TRE/MT

O

Tribunal Regional
E l e i t o r a l e a
Universidade de Mato
Grosso (Unemat) vão
desenvolver projetos conjuntos
para atender estudantes da
instituição pública de ensino
superior.
A parceria foi selada em
reunião realizada na última
segunda-feira (25) entre a reitora

Ana Maria Di Renzo e o
p r e s i d e n t e d o T R E - M T,
desembargador Márcio Vidal, na
presidência do Tribunal. Também
participaram da reunião a
coordenadora do curso de
Direito, professora mestre Evely
Bocardi de Miranda Saldanha, e o
professor mestre José Renato de
Oliveira Silva, que ministra a
disciplina de Direito Eleitoral.

Os projetos serão
desenvolvidos por meio da
Escola Judiciária Eleitoral.
Entre eles estão a
participação do TRE-MT na
semana jurídica da Unemat e a
criação do Dia de Campo no TRE,
para os alunos que estejam
cursando a disciplina de Direito
Eleitoral; além da colaboração
dos professores do Curso de
Direito na produção de artigos
para a revista Democrática,
editada pela Escola Judiciária
Eleitoral.
A iniciativa da reunião
partiu da reitora, que pretende
ampliar a extensão universitária
aos alunos do curso de Direito. As
propostas foram bem recebidas
pelo desembargador Márcio
Vidal.
“Um dos pilares desta
gestão é justamente a integração e
cooperação institucional. As
instituições precisam se unir em
prol de um bem maior. Sentimonos honrados em poder contribuir
com a Unemat”, disse Márcio
Vidal
Ao levar a proposta de

ROUBO DO BRUTO

Policiais enquadram assaltante
Tumor no Jardim das Oliveiras

Redação c/ Assessoria

P

atrulheiros do 6º Batalhão
da Polícia Militar de
Cáceres prenderam
Fabrício Marques Rodrigues, 21,
vulgo “Tumor”, suspeito de ter
participado do roubo de um
caminhão, juntamente com
Wender Marlon Rangel Neves
(18), vulgo “Playboy” e o menor
de idade P. R. A. A (17), vulgo
“Estrelinha,” no dia 5 de
setembro, no bairro Jardim das
Oliveiras, em Cáceres. Na
ocasião, os bandidos
amordaçaram e amarraram a
vitima, roubando o bruto.
Fabrício, o “Tumor”,
terceiro dedurado pela dupla
encanada no começo do mês,

zanzava por ruas do Jardim das
Oliveiras, quando foi avistado
pelos PMS e em averiguação via
Ciosp onde foi constado que ele
estava premiado com um
mandado de prisão a cumprir.
Tambme segundo os policiais, foi
o Tumor que trocou tiros com a
PM no dia da prisão dos outros
dois ladrões do caminhão,que foi
recuperado na época, e devolvido
a vitima.
Na ocasião da prisão de
Wender e Estrelinha, eles
disseram que eram de Sinop,
norte do estado e tinham vindo
para Cáceres com uma
caminhonete S10 roubada e que
em determinado trecho da MT
Foto: PM-MT

343 perderam o controle do
veículo e capotaram, chegando
aqui de carona chegaram a cidade
de Cáceres.
Disseram também que
aqui conheceram outros
elementos do submundo do crime
e como estavam precisando de
grana para voltar pra casa,
embarcaram no roubo do
caminhão, entregando Fabrício,
com o um dos comparsas do
roubo.
Em Cáceres precisando
de dinheiro para retornar a cidade
de Sinop resolveram fazer o
roubo para poder retornar, além
dos presos, a polícia está
monitorando mais três
envolvidos no roubo, que ainda
não foram presos.

parceria com a Justiça Eleitoral, a
reitora da Unemat, Ana Di Renzo,
mostrou ao desembargador
Márcio Vidal uma apresentação
com números, dados e
informações sobre a evolução da
Unemat, que completou 40 anos
em julho.
O desembargador Vidal
disse –se impressionado com os
avanços e o progresso da Unemat

e que o tribunal não tinha uma
idéia da dimensão do trabalho
que vem sendo desenvolvido pela
universidade.
“Sinto satisfação e
orgulho em saber que em Mato
Grosso há pessoas com ideais,
com vontade de produzir
conhecimento e de contribuir
com este Estado”, disse o
desembargador Márcio Vidal.

DESCARGA FATAL

Funcionária do Cartório de
Cáceres morre eletrocutada

Da Redação

U

ma tragédia aconteceu,
possivelmente, na última
segunda feira em
Cáceres, quando a funcionária
pública do Cartório Eleitoral
local, a proprietária rural, Joana
D'arc. Freitas Gonçalves, 48,
sofreu uma descarga elétrica
fatal. O corpo da vitima, foi
encontrado por sua irmã Maria
Cristina Freitas Gonçalves, na
beira de um açude na localidade
do Projeto Facão, na zona rural da
cidade, somente na tarde do dia
seguinte, depois que esta ligou
várias vezes, sem obter resposta.
Contrariada pelo telefone
dar caixa postal, Maria Cristina
resolveu ir até o sitio para ver tirar
as duvidas que a deixavam de
sobressalto e no local, deparou

com o cadáver da irmã a beira do
açude.
Conforme o investigador
Rosinei Neves, da Divisão de
Homicídios da central da PJC de
Cáceres, vítima teria tentado
resolver algum problema na
bomba d'água, e ao decidir entrar
no açude com a bomba d'água
ligada sem saber, havia recebido a
descarga elétrica.
O corpo da funcionaria
pública foi localizado, às
margens do açude caída e de
imediato a Polícia Judiciária
Civil foi acionada, assim como a
Polícia Técnica que estiveram no
local, efetuando o levantamento
do local e liberando o corpo para a
necropsia do IML e posterior
liberação aos familiares.
Foto: Reprodução

Joana D'arc. Freitas Gonçalves era funcionária da 6.ª ZE

Ladrão Fabrício Marques Rodrigues, vulgo Tumor
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ÁGATA/2017

Nesta operação, o exército leva para a população de Araputanga as Ações Cívico-Sociais, que consistem em atividades de atendimento médico e odontológico

Exército deagra operação
em oito cidades da fronteira
Redação c/ Assessoria

Foto: Defesa-Net

segurança e fiscalização ou
isoladamente na faixa de fronteira
do Estado de Mato Grosso.
Importante salientar que as
ações, ocorrem preferencialmente
de forma integrada, com o
importante apoio de órgãos

Federais e Estaduais, tais como:
Receita Federal, Polícia
Rodoviária Federal, IBAMA,
Polícia Militar e Polícia Civil do
Estado de Mato Grosso, Instituto
de Defesa Agropecuária do Estado
de Mato Grosso, entre outras.

VERBAS PÚBLICAS

Encontro discutiu em Cáceres
estruturas da Saúde na região
Assessoria c/ Redação

O

Policiais do exército patrulham rodovias da região

O

Exército Brasileiro
iniciou na última segunda
feira, 25, a Operação
Ágata 2017.-3, que visa reduzir a
ocorrência de crimes fronteiriços e
transnacionais na faixa de
fronteira terrestre, bem como
aumentar a presença do Estado
Brasileiro na região. Integra a
Ágata este ano, cerca de 30
policiais militares lotados em
unidades do 6º Comando
Regional.
A operação foi planejada

com a finalidade de prevenir e
reprimir a ação de criminosos na
divida do Brasil com outros países.
Este ano, a Ágata, está presente
nos municípios de Vila Bela da
Santíssima Trindade, Pontes e
Lacerda, Conquista D'Oeste, Nova
Lacerda, Vale São Domingos,
Jauru, Reserva do Cabaçal e
Araputanga. Juntamente com esta
operação, o exército leva para a
população de Araputanga as Ações
Cívico-Sociais (ACISO), que
consistem em atividades de

atendimento médico e
odontológico.
Além do pelotão de
Cáceres, o efetivo da Ágata 2017
conta com militares do 3º
BAVEx(Batalhão de Aviação do
Exército) em Campo Grande -MS,
58º BI em Aragarças-GO, 18º
GAC em Rondonópolis-MT, 44º
BI Mtz e da 13ª Brigada de
Infantaria Motorizada ambos
localizados em Cuiabá. As tropas
do Exército atuam em
coordenação com outros órgãos de

vereador Anderson Barbosa
(PP) esteve representando a
Câmara de Vereadores de
Pontes e Lacerda em uma audiência
pública realizada em Cáceres, na
busca do fortalecimento da Saúde
regional.
Na oportunidade, Anderson
solicitou de todos os colegas
presentes, que ajudem a defender o
repasse da Regional Sudoeste de
Mato Grosso, que se refere a Pontes
e Lacerda e os demais municípios
atendidos pelo hospital Vale do
Guaporé e outros prestadores de
serviços.
Segundo o parlamentar,
infelizmente o Governo além de
pagar atrasados os repasses, quer
diminuir de R$ 792.000 mil para
320.000, quando na verdade deveria

aumentar esse recurso, para tratar
com mais qualidade a Saúde da
nossa população. É necessário
também que o Executivo Municipal
amplie o recurso, no que se refere ao
Pronto Atendimento para atender
melhor a população de Pontes e
Lacerda. Em outros municípios, com
menor número de habitantes o
repasse pago é muito superior,
destacou Anderson.
O vereador também deixou
claro que é companheiro quando o
assunto for defender os recursos para
a Saúde do hospital regional de
Cáceres, São Luis e Vale do Guaporé
(Pontes e Lacerda. “Estamos
buscando soluções e conversando
com os representantes do Governo
para que os recursos não sejam
reduzidos”, pontuou.
Foto: Assessoria

APOIO FILANTRÓPICO

Rotary Club de Cáceres promove
Jantar Premiado no próximo mês
Da Redação

Foto: Divulgação

Presidente Rotary Club de Cáceres Gilmar Marostega

O

Rotary Club de Cáceres
promove no próximo
mês, mais uma edição do
Jantar Premiado que sorteará 4
motocicletas zero Km.
Para o presidente Gilmar
Marostega, o evento é a principal
realização do Rotary para
arrecadação de recursos
financeiros visando manutenção
dos projetos de inclusão social e

promoção das pessoas mais
necessitadas da comunidade.
Nesse contexto o clube
conta sempre com o apoio de
empresas e da população que
adquirem as cartelas e colaboram
para a continuidade dos projetos,
tais como: Banco de Cadeira de
rodas, Academia da Terceira
Idade, Som da Vida, Vozinha,
Lobo Guará, Karatê, Judô do

Pantanal, Alfabetização de
adultos e muitos outros, destaca
Gilmar.
A edição deste ano, a
exemplo do ano passado, será
realizada no Iate Clube de
Cáceres e a cartela dá direito ao
jantar para duas pessoas, com
open de cerveja Itaipava e
concorrer ao sorteio das quatro
motos.
O Jantar Premiado está
marcado para o dia 13 de outubro,
a partir das 20h00 e de acordo
com Gilmar ainda restam
algumas cartelas que estão sendo
comercializadas pelos membros
do Rotary.
Nessa edição são
apoiadores do evento: Itaipava
Premium, Grupo Cometa, Juba
Supermercados, Unimed,
Sorveteria Cor & Sabor, Gráfica
Tigre, Word Print, RM, Construir,
JR Móveis, Gazim, Dr. Marco
Antônio Corbelino, Construtora
Providência, QI, Aliança, Brasil
Química e os Deputados Ezequiel
Fonseca e Wancley. Com o apoio
de divulgação, o Jornal Correio
Cacerense.
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Vereador Anderson Barbosa busca fortalecer a Saúde regional

www.jornalcorreiocacerense.com.br

05

ACERTANDO OS PONTEIROS

Ministério de Minas e Energia informou que, para 2018, o governo deve fazer uma pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos

Decisão do governo confirma
horário de verão em outubro
Assessoria c/ Redação

Foto: Reprodução

quentes do dia.
Entretanto, o país passa
por mais um ano de chuvas fracas
que reduziram o armazenamento
de água nas represas das
hidrelétricas e o governo vem
adotando medidas para garantir a
oferta de eletricidade, entre elas o
aumento da importação de
energia do Uruguai e início da
importação da Argentina.
Diante desse quadro,
mesmo que pequena a economia
de energia proporcionada pelo
horário de verão pode ajudar o
sistema elétrico nacional.
O Ministério de Minas e
Energia informou que, para 2018,
o governo deve fazer uma

pesquisa para decidir se mantém
ou não o horário diferenciado nos
próximos anos.
Desde 2008, o horário
especial vigora até o terceiro
domingo de fevereiro do ano
seguinte, que em 2018 será no dia
19 de fevereiro, quando os
relógios serão atrasados em 1
hora.
O período de vigência do
horário de verão é variável, mas,
em média, dura 120 dias. Em
2008, o horário de verão passou a
ter caráter permanente.
Anualmente o consumo de
energia cai cerca de 0,5% durante
a vigência do horário
diferenciado.

MORTE DO DENTISTA

Acusados assumem apenas
a receptação da camioneta

Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem adiantar relógios em 1 hora

O

Ministro de Minas e
Energia, Fernando
Coelho Filho, confirmou
nesta segunda-feira (25) que o
horário de verão será mantido em
2017.
Com a decisão, os

moradores do Sul, Sudeste e
Centro-Oeste deverão adiantar os
relógios em 1 hora a partir do dia
15 de outubro.
O fim do horário de verão
chegou a ser avaliado pelo
governo depois que um estudo do

AULA-ALIMENTAÇÃO

Ministério de Minas e Energia Redação c/ SN
s dois jovens acusados de
receptaram a caminhonete e há
apontou queda na efetividade do
envolvimento no
indícios de envolvimento deles
programa, já que o perfil de
latrocínio, que vitimou o
no latrocínio. Mas estamos
consumo de eletricidade não
acareando os fatos ainda, para
estava mais diretamente ligado ao dentista Joselei da Silva Gaspar,
afirmar a participação de cada
horário e sim à temperatura, com 37, na cidade de Juara, foram
um”, disse.
picos de consumo nas horas mais interrogados pelo delegado
Carlos Henrique Engelmann em
Os suspeitos, Fábio
Cáceres, na última terça-feira
Almeida dos Santos, 24, e Raul
(26), depois de terem sido
Cézar de Oliveira Conradi, 22,
autuados em flagrante pela
foram presos em Cáceres, quando
delegada regional da cidade,
tentavam levar a caminhonete da
Cinthia Gomes da Rocha, no dia
vítima, uma Hillux, cor prata,
anterior, logo após a prisão deles
placas QBE 3515, roubada após
na MT-343.
sua morte para a Bolívia.
O delegado Engelmann,
Mesmo com a apreensão
oportunidade ímpar poder trazer
de uma aliança e os óculos da
nossos estudantes para uma aula informou que as investigações
vítima, com Raul, tanto ele como
diferente. Agradeço ao Thiago estão acontecendo e que neste
seu comparsa, negam
pela receptividade e pelas momento não há possibilidade de
participação no crime de roubo,
i n f o r m a ç õ e s p r e s t a d a s ” , entrar em maiores detalhes, para
não prejudicar o trabalho que está
seguido de morte, resumindo,
reconheceu Rosana.
latrocínio, com pena de até 30
Já a aluna Talita Bianca sendo desenvolvido.
“Eles contaram que
anos de prisão.
Silva Magalhães, (10), aprovou a
Fotos: PM-MT
visita e disse que foi muito legal
poder ver na prática , a teoria
estudada em sala de aula. “Gostei
muito dessa experiência”,
aprovou Talita.
O gerente auxiliar, Thiago
Monteiro, foi o anfitrião do
Atacado Pantanal , fazendo o
receptivo ao grupo de estudantes
e dando todas as informações
necessárias para contribuir com a
atividade pedagógica. “É muito
bom poder receber esta clientela,
alunos que vem em busca de
conhecimento. O Atacado
Pantanal, sempre vai ser parceiro
destas iniciativas”, observou
Thiago.
Para o Diretor do Grupo
Juba, Mirko Ribeiro, a educação
sempre deve ser valorizada e toda
ação incentivada. “Só teremos
um país mais justo e fraterno,
através da educação. De parabéns
o CAIC por esse projeto
pedagógico”, finalizou Mirko.
Fábio Almeida e Raul Conradi negam latrocínio em Juara

O

Alunos do CAIC visitam Atacado
Pantanal e realizam aula prática

Assessoria

A

lunos da Escola Estadual
Criança Cidadã (CAIC),
localizada no Bairro
Jardim Cidade Nova, visitaram
na manhã da última segundafeira, 25, as instalações do
Atacado Pantanal. Os estudantes
freqüentam o 6º ano e estavam
acompanhados da Professora
Rosana Aparecida da Silva Cruz.
A docente informou que o
objetivo da visita foi o de poder

proporcionar aos educandos uma
aula prática das disciplinas de
geografia e ciências, que
desenvolvem o projeto escolar
“Nós somos o que comemos”.
Para ela uma visita ao
maior complexo Atacadista de
Cáceres, proporciona aos alunos
conhecerem diversos produtos e
alimentos, sua composição,
nutrientes e se são transgênicos
ou orgânicos. “É uma
Foto: Esdras Crepaldi

Estudantes aprovaram a visita no Atracado do Juba
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OPERAÇÃO ESDRAS
Prisões e buscas e apreensão foram decretadas pelo desembargador do TJ-MT,
Orlando de Almeida Perri, atendendo a um pedido da delegada da Polícia Civil

Justiça prende coronéis
e secretários em Cuiabá

G1-MT c/ Redação

Foto: José Medeiros/Rafaella Zanol/Maria Anffe/Lenine Martins

Presos: Cel. Siqueira, Cel. Lesco, Paulo Taques e Rogers Jarbas

S

ete pessoas foram presas em
uma operação na manhã de
ontem, (27) em Cuiabá e em
Várzea Grande, na região
metropolitana da capital, em uma
ação policial que investiga o
esquema de grampos clandestinos
em Mato Grosso. Inicialmente, a
assessoria da Polícia Civil
informou que 8 tinham sido presos,
mas às 11h25 voltou atrás e
confirmou que 7 foram presos.
Apenas o major Michel Ferronato
não foi localizado e é procurado
pela polícia. Ele estaria fora de
Mato Grosso.
As prisões e busca e
apreensão foram decretadas na
véspera (26) pelo desembargador
do Tribunal de Justiça de Mato
Grosso, Orlando de Almeida Perri,

atendendo a um pedido da
delegada da Polícia Civil, Ana
Cristina Feldner, que investiga o
esquema dos grampos.
Foram presos: coronel
Airton Siqueira (secretário de
Justiça e Direitos
Humanos),coronel da PM Evandro
Alexandre Lesco, Helen Christy
Carvalho Dias Lesco (mulher de
Lesco), Paulo Taques (exsecretário chefe da Casa Civil e
primo do governador de Mato
Grosso), Rogers Jarbas (secretário
estadual de Segurança Pública),
sargento João Ricardo Soler e
empresário José Marilson.
Houve ainda a condução
coercitiva contra o corregedorgeral da PM, coronel Carlos
Eduardo Pinheiro da Silva. Os

alvos da operação ainda não se
posicionaram sobre a operação. O
governo de Mato Grosso também
não se pronunciou.
O desembargador
determinou também, cumprimento
de mandados de busca e apreensão
na casa de Paulo Taques; no
condomínio Florais em Cuiabá; no
escritório dele na região da Miguel
Sutil; na casa de Lesco e da mulher
no Bairro Jardim Bom Clima; na
casa de Soler no Bairro Ikaraí em
Várzea Grande; na casa de
Ferronato no Bairro Jardim
Aclimação na capital e na
residência de Jarbas no Bairro
Jardim Itália.
Perri determinou também a
apreensão de todo e qualquer
material utilizado para
espionagem, apreensão de
aparelhos eletrônicos,
especialmente celulares. A
operação surgiu após depoimento
do tenente-coronel José Henrique
Costa Soares, que atua como
escrivão no inquérito policial
militar que apura o esquema dos
grampos.
Também foram expedidos
mandados de prisão na casa de
Siqueira, no Condomínio Florais,
no Bairro COHAB Nova, no
Bairro Consil, além das
dependências de empresas de
tecnologia, na Casa Militar e em
dois postos de combustível na
capital.
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EM PELOTAS

Verdão de Lucas não sabia o que era vencer há três jogos, amargando duas derrotas e um empate, mas com a vitória, soma 31 pontos, fora da zona da degola

Luverdense quebrou o jejum
vencendo Brasil e sai da zona
Redação c/ D.L
Foto: Diário de Lucas

O

Luverdense conseguiu
encerrar o pequeno jejum
de vitórias e respirou na
luta contra o rebaixamento na
Série B do Campeonato
Brasileiro ao derrotar o Brasil,
por 1 a 0, na noite de anteontem,
no Estádio Bento Freitas, em
Pelotas, pela 26ª rodada. Esta foi
apenas a segunda vitória do time
mato-grossense em 14 rodadas
jogando fora de casa. O Verdão de
Lucas não sabia o que era vencer
há três jogos (duas derrotas e um
empate) e subiu para os 31
pontos, longe da degola e mais
tranqüilo, o Brasil segue no meio
da tabela, com 33, ainda
sonhando com a parte de cima da
classificação. O Brasil começou a

partida com tudo e logo aos 20
segundos de jogo assustou Diogo
Silva em cabeçada de Rafinha. Os
donos da casa tentaram imprimir
um ritmo forte, sempre pelo lado
direito, em busca de espaço na
defesa adversária. As
oportunidades até aparecerem,
mas o time gaúcho não teve
qualidade para colocar a bola no
fundo das redes. Rafinha e
Cassiano tiveram oportunidade
de finalizar, mas bateram mal na
bola e facilitaram para Diogo.
Aos poucos, com o passar
do tempo, o Luverdense foi
saindo mais para o jogo e chegou
a levar perigo em finalização de
Roni, que passou raspando a trave
de Marcelo Pitol. Ainda na

primeira etapa, os matogrossenses chegaram a balançar
as redes em jogada de bola
parada, mas a arbitragem
invalidou o lance, observando
falta na jogada.
O Luverdense voltou para
a segunda etapa disposto a abrir o
placar e logo no início, Rafael
Ratão resolveu arriscar de longe e
exigiu grande defesa de Marcelo
Pitol. Mais perigoso, o time matogrossense não demorou para abrir
o placar. Aos 17 minutos, Rafael
Ratão recebeu nas costas da
defesa pelo lado esquerdo e
cruzou para trás. Livre, na marca
do pênalti, Sérgio Mota finalizou
no contrapé de Pitol e mandou no
fundo das redes.

GAROTOS DA BASE

Campeonato mato-grossense
Sub-17 dá largada no sábado
S.N c/ Redação

A

Federação Matogrossense de Futebol
(FMF) confirmou o início
do Campeonato Estadual sub-17
para sábado próximo, 30.
De acordo com a tabela os
primeiros times a estrear serão
Sinop e Grêmio Sorriso, às

18h00, no estádio Gigante do
Norte.
Já o Poconé recebe em
casa o Cuiabá, às 15h00, no
estádio Neco Falcão.
No domingo Dom Bosco
pega o União, às 15h00 e Mixto
enfrenta com o Cacerense, às
Foto: Globo-Esporte

Gurizada da base vai correr no gramado durante certame

17h00, ambos no estádio
Presidente Dutra, em Cuiabá.
Já o Luverdense encara o
Juara, às 17h00, no Passo das
Emas, em Lucas do Rio Verde.
A partida entre Academia
e Ação, devido à viagem do time
de Rondonópolis a Portugal, foi
adiada para o dia 12 do próximo
mês. O local e horário ainda serão
definidos.
Sinop, Luverdense,
Grêmio Sorriso e Juara estão no
Grupo A.
No Grupo B, estão
Academia, União, Dom Bosco e
Ação. Já no Grupo C ficaram os
times do Poconé, Cacerense,
Mixto e Cuiabá. Irão avançar à
fase seguinte os dois melhores
times de cada grupo.
Estarão classificados para
as semifinais os três vencedores e
o quarto melhor time em
aproveitamento percentual
durante toda a competição,
incluindo primeira e segunda
fase.
Com os times melhores
colocados fazendo a segunda
partida em casa.
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Luverdense poderia ter ampliado o marcador nos Pampas

O Brasil tentou se lançar
ao ataque buscando o empate,
mas esbarrou nos mesmos erros
da primeira etapa,
principalmente, na finalização e
para tentar sanar o problema, o
técnico Clemer encheu o time de
atacantes. Elias e Lincom foram
para o jogo, mas os gaúchos
praticamente não ameaçaram. O
Luverdense ainda poderia ter

www.jornalcorreiocacerense.com.br
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Destacamos o belíssimo trabalho que vem sendo
desenvolvido pelo Observatório Social de Cáceres, onde o
grupo Cidadania Fiscal está visitando escolas de Cáceres
com o objetivo de conscientizar os alunos da importância
de participar das ações e fiscalizar os recursos
arrecadados do município e sua aplicabilidade. Também
nas palestras são abordados temas sobre a corrupção e a
importância do trabalho voluntário. Quem sabe faz a
diferença. Parabéns aos voluntários integrantes do
Observatório Social.

Leão

Virgem

A Lua continua seu ciclo e entra na
Capricórnio
Sagitário fase
Crescente em Capricórnio
indicando um dia de movimento
positivo em sua vida material e
financeira. Um novo contrato
envolvendo o aumento de seus
rendimentos, pode ser firmado. O
momento pode envolver também a
venda de um bem.
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***************

Está acontecendo na city o II Festival Internacional de Folclore do
Pantanal. O evento organizado pelo Grupo Folclórico Vitória Regia
prossegue até amanhã. Hoje a apresentação será realizada na escola
Frei Ambrósio no Junco e na sexta-feira o encerramento acontecerá no
Clube de Cabos e Soldados do Exército. Fica a dica.
A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de atividades
relacionadas a projetos que podem
envolver viagens, pessoas e empresas
estrangeiras. Se estiver envolvido em
questões que envolvem um
intercâmbio, este pode ser um
momento de evolução do processo.

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de continuidade em
projetos que envolvem sua vida
profissional e carreira. O momento
pode envolver uma tomada de decisão
importante, mas também a aprovação
de um projeto ou promoção.
A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Crescente em Capricórnio indicando
um dia de evolução em projetos de
trabalho. Se estiver desempregado e
esperando uma resposta relacionada a
um novo emprego, ela pode chegar
ainda hoje. O momento é bom também
para a manutenção da saúde.

SOCIAL

Parabenizamos a jovem professora
Kassia Auxiliadora Filiagi Gregory pela
qualificação no mestrado de Educação
Física da Unemat. Que essa nova etapa
seja de sucessos e conquistas. Na foto com
o pai Jaime (Gaúcho).

By Rosane Michels

Áries

ampliado o placar em finalização
de Aderlan, mas Marcelo Pitol
salvou os gaúchos em defesa com
os pés. Os dois times voltam a
campo no próximo sábado. Às
16h30, o Brasil encara o Vila
Nova, no Serra Dourada, em
Goiânia e um pouco mais tarde, às
19 horas, o Luverdense recebe o
Ceará, no Passo das Emas, em
Lucas do Rio Verde.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Crescente em Capricórnio indicando
um dia de evolução em projetos de
trabalho. Se estiver desempregado e
esperando uma resposta relacionada a
um novo emprego, ela pode chegar
ainda hoje. O momento é bom também
para a manutenção da saúde.

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de movimento
positivo em sua vida material e
financeira. Um novo contrato
envolvendo o aumento de seus
rendimentos, pode ser firmado. O
momento pode envolver também a
venda de um bem.

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de interiorização e
maior contato com suas necessidades
emocionais. O momento pode
envolver também, a negociação de
um projeto em sociedade ou parceria
financeira. O dinheiro ganha maior
importância.

A Lua continua seu ciclo e entra na
fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de movimento nos
relacionamentos, pessoais e
profissionais. Uma sociedade ou
parceria comercial pode começar a
ser negociada. Se já estiver envolvido
em uma parceria, este pode ser um
momento de evolução.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Crescente em Capricórnio indicando
um dia de maior envolvimento com
sua vida doméstica e os
relacionamentos em família. Sua casa
pode ser um lugar de paz e serenidade,
um ponto de encontro com amigos e
parentes queridos. Um de seus pais
entra em um período de equilíbrio.

Escorpião A Lua continua seu ciclo e entra na

Gêmeos

Libra

Marcando mais um golaço no placar da vida o
nosso amigo de longas datas Renylson Pouso
dos Santos, a quem desejamos muitas
felicidades e muitos anos de vida com saúde e
prosperidades.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Aquário Crescente
em Capricórnio indicando
um dia de interiorização e necessidade
de distanciamento da vida social e dos
amigos. Hoje você vai preferir estar
junto de pessoas íntimas, em maior
contato com seu mundo emocional. O
período pode envolver a gestação de
um novo projeto.

Câncer

fase Crescente em Capricórnio
indicando um dia de boa
comunicação e vida social intensa e
equilibrada. Novas amizades podem
ser feitas e as antigas renovadas. O
momento pode envolver um passo à
frente na negociação de um novo
contrato.

Peixes

novo projeto.

A Lua continua seu ciclo e entra na fase
Crescente em Capricórnio indicando
um dia de movimento intenso, mas
equilibrado em sua vida social e no
contato com amigos. Novas amizades
podem ser feitas e as antigas renovadas.
O momento pode envolver também um
passo à frente na negociação de um

