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EXPORTAÇÕES
Contatos já foram feitos com donos das barcaças de Cáceres que se comprometeram em estar na cidade no dia 5 para finalizar as negociações

Cáceres vive a expectativa
do ciclo da uréia boliviana
Foto: Arquivo

O ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia, Luiz Alberto Sanchez
Fernandes, e o presidente da Yacimentos Petrolíferos Fiscales Bolivianos,
Óscar Barriga, acompanhados do presidente da Metamat, Roberto da Silva
Vargas estiveram em Cáceres anteontem, para estudar a viabilidade de
trazer uréia até o porto de Cáceres . Conforme Francis, a negociação é
muito importante, pois vai gerar impostos pelo uso do porto, geração de
empregos e grandes movimentações para a cidade. Página 03

PÓLO DE CÁCERES

Pacote de obras restaura
estradas na região oeste

Foto: Assessoria

Puerto Quijarro, rota da uréia até chegar em Cáceres

MAGNA DATA

Sicmatur elabora cronograma
alusivo aos 239 anos de Cáceres

Várias são as malhas viárias beneficiadas pelo pacote

Dez obras de pavimentação e reconstrução de rodovias
estaduais são executadas ao mesmo tempo pelo Governo de Mato
Grosso, beneficiando pelo menos 200 mil moradores de 12
municípios da região de Cáceres, no oeste do estado. As obras fazem
parte do programa Pró-Estradas, conduzido pela Sinfra, e tem
mudado a realidade das cidades atendidas com ações que eram
esperadas há muitos anos pelos cidadãos. Página 05

Foto: JCC

Para os 239 anos de
Cáceres, efeméride
comemorada no dia 5 de
outubro, já está confirmada
a principal atração musical,
com show nacional de João
Neto e Frederico e no dia 6
de outubro, um almoço
comunitário, com vários
bois no rolete. O jornal
Correio Cacerense, estará
também este ano lançando
sua edição especial alusiva
aos 239 anos de Cáceres,
com documentos seculares
compilados, ilustrando suas
páginas. Página 03

Programações alvíssaras prometem festança para Cáceres

PICHADORES

Ladrões deixaram recado
para as vitimas de assalto
Página 04

FREIO NELAS

Mulas a serviço de presidiário
são laçadas com 8 kg. da erva

QUEDA NA PROLE

Cinco cidades da região
têm população reduzida

Página 05

BOIOU NA TELA

Foto: Ilustrativa

A população está diminuindo em alguns
municípios mato-grossenses, conforme
constatação divulgada esta semana, pelo IBGE. A
estimativa aponta que houve queda no número de
habitantes em 33 das 141 cidades do Estado, cerca
de 23% do total. Na região de Cáceres, (oeste)
houve queda de população em Figueirópolis
D'Oeste; Jauru; Rio Branco; São José dos Quatro
Marcos e Salto do Céu. Página 04

Filmado na sala da propina
deputado só fala na justiça
Página 05

Tendência da população é de
redução em muitas cidades
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Doutrina Laica
Tudo bem que ultimamente tem
salão de beleza vendendo revistas
enquanto que bancas de jornais não
cortam cabelos, posto de gasollina
vendendo refeições, enquanto que
restaurantes não abastecem veículos e tal
e coisa, o mundo anda mesmo virado, mas
pelo que consta, cultos e missas, ainda são
ministrados e celebrados em templos
afins, ao passo que educação fundamental
e media, ainda são ensinados em escolas.
O intróito nos leva ao factual
raciocínio do ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
que defendeu na quarta-feira (30) que
professores de ensino religioso da rede
pública sejam proibidos de promover suas
crenças durante as aulas. Em julgamento
na Corte, ele votou pela adoção, nas
escolas mantidas pelo governo, de um
modelo não-confessional para o ensino
religioso, que se limite à exposição das
doutrinas, história, práticas e aspectos
sociais das diferentes crenças, assim
como do ateísmo e do agnosticismo.
O assunto sempre trouxe
polemicas entre religiosos, sobretudo,
ultimamente com a disputa por espaços
nas ruas, templos, mídias, enfim,
expansão de devotos. Nos anos 80,
estudamos em escola paroquial no Paraná,
particular, claro, assim como é cediço a
exploração educacional até hoje, por
religiosos, cite-se o Colégio Batista, a
PUC, etc., (didáticos, mas de influencia
religiosa) nada contra, já que são
particulares, o que não se pode e deve
aceitar, é a indução de credo em escolas
públicas. Bem dito pelo ministro Barroso,
que as escolas privadas podem estar
ligadas a qualquer confissão religiosa, o
que igualmente é legítimo, mas não a
escola pública, que fala para o filho de

NOVA PONTE
O Prefeito de Cáceres, Francis Maris Cruz
justificou a relativa demora em atender os
moradores da Rua Pedro Alexandrino, que
sonham com a troca da velha ponte de
madeira por uma de concreto. Contrario a
medias paliativas, Francis disse que
esperou a obtenção de recursos, e que
agora, vai construir ali, uma ponte
moderna e segura com aduelas de
concreto, compreendendo toda a largura
da Rua Pedro Alexandrino, dando
trafegabilidade, nos dois sentidos,
proporcionando segurança e durabilidade
para população. Um detalhe: a construção
será realizada com recursos próprios.
NA ESPERA
O Ministério Público do Estado de Mato
Grosso aguarda o compartilhamento de
provas por parte do STF para apurar e
adotar as providências cabíveis em relação
às denúncias de corrupção contra políticos
apontados na delação do ex-governador
Silval Barbosa. O procurador-geral de
Justiça, Mauro Benedito Pouso Curvo,
destaca que já manteve contato com a
Procuradoria-Geral da República e está
confiante que as investigações terão a
agilidade e a transparência que a
sociedade mato-grossense espera.
FATIAMENTO
O procurador-geral de Justiça enfatizou
que, por enquanto, o Ministério Público
Estadual não pode adotar nenhuma
medida nesse caso até que ocorra o
fatiamento da investigação, já que no rol
de acusados existem pessoas com foro
privilegiado. Lembrou, no entanto, que a
delação do ex-governador é resultado do
trabalho incansável da instituição que o
manteve preso, junto com os seus
comparsas, por quase dois anos, até a
celebração do referido acordo.
COBRANÇAS
O M o v i m e n t o O rg a n i z a d o p e l a
Moralidade Pública e Cidadania (ONG
Moral) protocolizou representação no
Ministério Público de Mato Grosso
cobrando investigação dos denunciados
por receberem propina e outras benesses
ilegais na gestão do ex-governador Silval
Barbosa. A expectativa é de que as
investigações apontem os responsáveis
por solapar o Tesouro do Estado e, assim,
aplique as punições legais e que os
deputados envolvidos sejam afastados dos
cargos. Presidente da ONG, Gilmar
Brunetto recordou que quase todos os
desvios tratados atualmente como
escândalos foram denunciados à época
pela entidade.
LISTA DE SILVAL
Lembrando a Lista de Schindler, a de
Silval, mostra 24 deputados e exdeputados, acusados de receber propina:
Wagner Ramos, Romoaldo Junior;
Ondanir Bortolini, o Nininho; Guilherme
Maluf; Zé Domingos Fraga; Pedro
Satélite; Sebastião Rezende, Dilmar Dal
Bosco; Baiano Filho; Mauro Savi; Gilmar
Fabris; os ex-deputados José Riva;
Antônio Azambuja; Alexandre César;
Ademir Brunetto; João Malheiros; Airton
Português; Walter Rabello (já falecido);
Luiz Marinho; Jota Barreto; Teté Bezerra e
os prefeitos de Cuiabá Emanuel Pinheiro e
de Juara Luciane Bezerra, além do
deputado federal Ezequiel Fonseca.

todos, e não para os filhos dos católicos,
dos judeus, dos protestantes. Ademais, o
Estado é laico, sendo portanto
inadmissível, professores na qualidade de
representantes de confissões religiosas,
como padres, pastores, rabinos ou paisde-santo, por exemplo, numa sala de aula.
Em seu voto, Barroso conclui que,
só poderiam lecionar a disciplina se
admitidos em concurso, que não poderá
exigir como requisito que sejam
representantes de determinada religião, o
que é mais que é lógico, diante de tantos
amadores picaretas que se intitulam
apóstolos, bispos e os cambaus no
baixíssimo clero. Oh, vão contestar os
cucarachos de templos em templos, o
editor radicaliza, é licito que a
Constituição prevê o ensino religioso nas
escolas públicas como disciplina do
ensino fundamental! Claro, filho de Deus,

mas ela também estabelece que é
facultativa e o estudante pode se recusar a
cursá-la, por vontade própria ou da
família, sem por isso constar falta em seu
prontuário, sem implicar prejuízo à
freqüência mínima exigida nem às notas
para o aluno passar a uma série seguinte.
Entenderam agora, o porquê da nossa
intromissão neste assunto?
É que cada família e cada igreja
podem expor seus dogmas e suas crenças
para seus filhos e seus fiéis, mas, a escola
pública, ratifique-se, ela fala para todos os
fiéis. Portanto, como bem frisou o ilustre
ministro Barroso, uma religião não pode
pretender apropriar-se do espaço público
para propagar a sua fé. Finalizando, a Lei
de Diretrizes e Bases da Educação
assegura o respeito à diversidade cultural
religiosa do Brasil, mas proíbe qualquer
forma de proselitismo.

Hino Nacional Desafinado
Vou tocar então o hino mais belo do
mundo, respondi. E executei a Marselhesa,
com garbo e acordes cheios. Ao terminar,
executei em seguida o Hino Nacional
Brasileiro, com o mesmo estilo, garbo e
acordes cheios. Os gendarmes, que
identificaram o Hino Brasileiro, disseram:
'Realmente, são mesmo os dois mais belos
Hinos Nacionais do mundo'. E assim
terminou aquele recital. Recital para a
Espiritualidade, para os Espíritos, que depois
me deram provas de que ouviram e
agradeceram. O que tem a ver o título deste
artigo com o este intróito? Tem tudo a ver.
É um prefácio necessário. Isto porque
enquanto executava o Hino Nacional
Brasileiro, um casal de idosos, em pé bem
pertinho da lateral do piano, cada um com a
mão direita espalmada no peito-coração,
cantava toda a letra do nosso Hino. Eram dois
brasileiros aposentados. Ela, trabalhou por 40
anos em Minas Gerais tratando de crianças
excepcionais. Ele, também por 40 anos, deu
aula de História em colégios particulares de
Belo Horizonte. Com as aposentadorias,
levantaram o FGTS. E com o dinheiro,
realizaram a viagem que tanto sonharam:

conhecer Paris. Sim, aquele casal podia cantar
o Hino. Eram exemplos de bons brasileiros.
Dedicaram suas vidas ao próximo. Prestaram
relevantíssimos serviços à Nação.
Sobreviveram do salário que cada um recebia.
Salário sagrado. De pouca monta, é claro. Mas
salário honrado. Já a grande e expressiva
maioria dos parlamentares deste Brasil de
ontem e de hoje não pode cantar o Hino
Nacional. A todos faltam autoridade ética e
moral. Eles também nem conhecem a letra do
poema de Joaquim Osório Duque Estrada.
Se conhecem, é apenas o estribilho.
Mas nem aquele 'Ó Pátria Amada, Idolatrada,
Salve!, Salve!', eles podem cantar. E se ousam
cantar, balbuciam. Quanto às estrofes? Eles
também nem sabem o que significa estrofe.
Nem as conhecem. Logo na primeira, se lhes
for ensinado e perguntado, não saberão dizer
onde estão o sujeito e o objeto direto do
'Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de
um povo heróico o brado retumbante'. Aquele
'Terra adorada, entre outras mil és tu Brasil ó
Pátria amada', eles destruíram. Para eles nem
a Terra é adorada, nem o Brasil é Pátria amada.
Eles não são patriotas, não pensam na Pátria,
mas nos seus interesses pessoais e criminosos.

Eles são corruptos.Tem mais. Sentem horror e
ódio daquela bela passagem que diz 'Mas, se
ergues da justiça a clava forte, verás que um
filho teu não foge a luta, nem teme quem de
adora a própria morte'. É um brado, uma ação,
uma reação que só o povo brasileiro expressa
e tem, por descrever uma arma contra a
corrupção, a desordem, a mentira, a traição. E
corruptos e poltrões não podem cantar o Hino
Nacional Brasileiro. Todos eles devem ir para
os cárceres, até a morte por apodrecimento.
Também nem podem estar presentes
em ambientes e locais onde o Hino é apenas
tocado por execução instrumental. E se
cantam, ou se estão presentes e não se retiram,
é porque são desaforados, são traidores da
Pátria. São piores do que os vendilhões do
Templo, que Jesus os açoitou e dele expulsou,
como nos conta não apenas um, mas todos os
quatro evangelistas (Mateus, Marcos, Lucas e
João).
***___Jorge Béja - Advogado no Rio de
Janeiro e especialista em Responsabilidade
Civil, Pública e Privada (UFRJ e
Universidade de Paris, Sorbonne). Membro
Efetivo do Instituto dos Advogados
Brasileiros (IAB)
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COMPOSTO ORGÂNICO

Produção, que deve vai sair de Cochabamba, passando pelo Quijarro, o porto da Bolívia e Corumbá, de onde será embarcada em chatas até o porto de Cáceres

Bolivianos podem usar o Porto
de Cáceres para exportar Uréia
Assessoria c/ Redação

Foto: Ronivon Barros

O

m i n i s t r o d e
Hidrocarbonetos da Bolívia,
Luiz Alberto Sanchez
Fernandes, e o presidente da
Yacimentos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga,
acompanhados do presidente da
Metamat, Roberto da Silva Vargas
estiveram em Cáceres na ultima
quarta feira, 30, para estudar a
viabilidade de trazer até o porto de
Cáceres a uréia que é um composto
orgânico utilizado em rações e
fertilizantes. Conforme ressaltaram,
a Bolívia produz hoje
aproximadamente 500 mil toneladas
de uréia por ano e Mato Grosso, já se
manifestou pela compra de toda a
produção, que deve vai sair de
Cochabamba, onde fica o pólo
petroquímico, passando pelo

Comitiva boliviana com prefeito no Porto de Cáceres

Quijarro, onde fica o porto da
Bolívia e Corumbá.
Dali, ela será embarcada em
chatas e chegara até o porto de
Cáceres, para a descarrega e
distribuição às regiões agrícolas,
parte aqui no município e demais
localidades, como Sapezal, Sinop,
Tangara, Comodoro.
Na recepção aos hermanos,
o Engenheiro Adilson Dos Reis, fez
uma apresentação, contando a
historia de navegabilidade,
mostrando através de dados
comprovados que o Rio tem
capacidade de transportar até 3.0000
milhões de toneladas por ano e com o
custo muito abaixo do que com o
transporte ferroviário.
O Prefeito Francis realizou

os contatos com os donos das
barcaças de Cáceres, que se
comprometeram em estar em
Cáceres no dia 5 de Setembro, para
finalizar as negociações. Conforme
Francis, essa negociação é muito
importante para Cáceres, pois vai
gerar impostos pelo uso do porto,
além de geração de empregos e
grandes movimentações para a
cidade.
A uréia é um dos produtos
mais utilizados por seu rico teor de
nitrogênio, permitindo o
crescimento da planta, auxiliando na
nutrição e ajuda a melhorar o
rendimento da cultura. É usado
principalmente na produção de
arroz, milho, cana de açúcar, sorgo,
batata, árvores de fruto e legumes.

CAMINHÃO TANQUE

EFEMÉRIDE MÁXIMA

Prefeitura agiliza cronograma do 239º aniversário de Cáceres PM prende 2 e recupera bruto
Assessoria c/ Redação

P

ara os 239 anos de
Cáceres, efeméride
comemorada no dia 5 de
outubro, já está confirmada a
principal atração musical, com
show nacional de João Neto e

Frederico e no dia 6 de outubro,
um almoço comunitário, com
vários bois no rolete. Serão dois
dias de comemoração.
Conforme o cronograma,
organizado pela prefeitura
Foto: Reprodução

Princesinha do Pantanal comemorará 239 anos

municipal, a festa já começa no
dia 5, a partir das 23h00, com o
show da Dupla João Neto e
Frederico, e bandas regionais,
com entrada franca. A
organização do evento fica a
cargo da Sicmatur, (Secretaria de
Indústria, Comércio, Meio
Ambiente e Turismo de Cáceres,
e apoio do Ministério de
Turismo). O prefeito Francis
Maris desde já antecipa o convite
para que toda a população,
participe e acompanhe as
festividades em comemoração ao
aniversário da cidade, pontuando
que está preparando com muito
carinho essa grande festa para o
povo cacerense e visitantes.
O Secretário de Turismo,
Junior Trindade, agradece aos
apoios ao evento, por parte da
Secretária Nacional de Turismo
Tetê Bezerra, do Senador
Wellington Fagundes, e dos
D e p u t a d o s E s t a d u a i s D r.
Leonardo e Adriano Silva.
Assim como em anos
anteriores, a editoria do jornal
Correio Cacerense, mais de meio
século em circulação em Cáceres
e região, estará também este ano
lançando sua edição especial
alusiva aos 239 anos de Cáceres,
com documentos seculares
compilados, ilustrando suas
páginas.

que seria trocado por cocaína

PM-MT c/ Redação

N

a madrugada de ontem, (31),
por volta das 4h00, policiais do
6° Batalhão de Polícia Militar
de Cáceres prenderam dois homens e
com eles recuperaram um caminhão
caminhão-tanque, marca Volvo,
roubado horas antes em Cuiabá. A
intenção dos suspeitos era atravessar a
fronteira com a Bolívia. Presos,
N.F.N.C., 19, e O.S.R.J., 20, relataram
que receberiam R$ 7 mil para executar
essa tarefa. O caminhão está avaliado
em mais de R$ 200 mil. A dupla foi
abordada na Avenida São Luis, área
central de Cáceres, próximo de um posto
de combustível. Os policiais faziam
rondas, atentos à possibilidade de o
veículo passar pela cidade rumo à
Bolívia, pois horas antes haviam
recebido um comunicado do Ciosp
sobre o roubo. Com o bruto recuperado e

os larápios laçados, tudo ficou nos
conformes e o caso resolvido. Caminhão
devolvido para a vitima e bandidos na
jaula.
Já em Porto Esperidião,
também na área de policiamento do 6º
Comando Regional, policiais
recuperaram uma motocicleta roubada e
prenderam um casal. A checagem da
moto, uma Honda XRE 300, também
com placa de Cuiabá, apresentava
queixa de roubo.
O casal, o homem de 21 anos e
a mulher de 18, estava parado na porta
de um supermercado. Os policiais do 1°
Pelotão da PM em Porto Esperidião
suspeitaram e decidiram fazer a
abordagem. Nenhum deles quis falar se
roubou ou adquiriu a moto de terceiros.
Ambos foram levados para a delegacia
de polícia local.
Foto: PM-MT

Caminhão foi aprendido com ladrões, na Av. São Luiz

Av. 7 de Setembro, 547 - Centro - Cáceres/MT
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DADOS DO IBGE

No computo atualizado do IBGE, Cáceres não aparece com redução populacional, índice, que tem servido de parâmetro para o FPM e referência para indicadores

População diminui em
5 municípios da região
IBGE c/ Redação
Foto: JCC

diminuição em Terra Nova do
Norte, cuja população diminuiu
de 9.816 moradores para 9.606.
Em Nova Guarita, o
número de habitantes caiu de
4.523 para 4.457. A população
total de União do Sul passou de
3.509 para 3.468. Tabaporã teve
queda de 9.398 moradores para
9.309.
Outro município que
registrou queda foi Araguainha,
que, mais uma vez, ocupou o
posto de terceira cidade menos
populosa do país.
Lá, a população passou
de 953 habitantes para 931. Serra
da Saudade (MG) ocupa o
primeiro lugar no ranking de
menor população, com 812
habitantes, seguido de Borá (SP),
com 839 habitantes.
Também houve

diminuição em cidades mais
conhecidas no Estado. Nobres,
por exemplo, viu sua população
cair de 14.938 para 14.917
moradores. Rosário Oeste saiu
17.016 para 16.908 habitantes.
A população de São José
dos Quatro Marcos caiu de
18.536 para 18.452 moradores.
Em Poxoréu, o número de
habitantes passou de 16.209 para
15.985.
As estimativas
populacionais municipais são um
dos parâmetros utilizados pelo
Tribunal de Contas da União no
cálculo do Fundo de Participação
de Estados e Municípios e são
referência para vários
indicadores sociais, econômicos
e demográficos.
O IBGE divulga os
resultados anualmente.

CIDADANIA & DIREITOS
Estagnada, Cáceres não ﬁgura na redução do IBGE

A

população está
diminuindo em alguns
municípios matogrossenses, conforme
constatação divulgada esta
semana, pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE).
A estimativa aponta que
houve queda no número de
habitantes em 33 das 141 cidades

do Estado (cerca de 23% do total).
Na região de Cáceres,
(oeste) houve queda de
população em Figueirópolis
D'Oeste: de 3.492 para 3.444;
Jauru: de 9.003 para 8.776 Rio
Branco: de 5.028 para 5.019, São
José dos Quatro Marcos, de
18.536 para 18.452 e Salto do
Céu: de 3.423 para 3.347
No Nortão, houve queda

na quantidade de moradores em
diversos municípios. Itaúba, por
ex e m p lo , p a s s o u d e 3 . 9 0 5
habitantes, na estimativa do ano
passado, para 3.800, este ano.
O número de moradores
em Marcelândia passou de
10.639 para 10.422. Em Porto dos
Gaúchos, a população total caiu
de 5.308 para 5.283 habitantes.
Também houve

Escola de Quatro Marcos promove
palestras sobre justiça restaurativa
Assessoria

Foto: Mylena Petrucelli

RECADO DO CAPETA

Policia revela pichação de
ladrões em casa assaltada

Da Redação

C

onforme noticiado ontem
neste diário, os ladrões
Sergio Conceição Portilho e
Everson Conceição Carvalho, foram
presos em Pontes e Lacerda na
madrugada da última terça-feira (30)
após serem pegos com uma
caminhonete S10 que teriam
acabado de ser roubada em uma
residência na Rodovia MT-175,
próximo da cidade de Araputanga.

Um detalhe somente ontem
revelado pela policia, foi as
pichações que os meliantes
deixaram na parede da casa das
vitimas, na zona rural de
Araputanga, uma delas com iniciais
da facção criminosa Comando
Vermelho (CV), e justificando a
ação. “A vocês pais de família,
nossas desculpas faço tudo pelo meu
filho”, diz parte da pichação. A
Fotos: PM-MT

Parede foi pichada por um dos dois ladrões presos

mensagem é complementada pelo
desenho de duas pessoas dentro de
um coração.
O ladrão que deixou a
mensagem de desculpa na parede da
residência não foi citado pela policia
e nenhum dos dois assumiu esta
bronca, somente o roubo, já que na
abordagem, não tinham o
documento do veículo com placas
originais.
Relembrando a nota
divulgada na edição anterior, em
diligências no endereço do registro
do carro, os policiais encontraram o
casal preso em um dos cômodos da
casa. Eles contaram que quatro
homens invadiram a residência e os
fizeram reféns. Os outros dois
suspeitos conseguiram fugir levando
uma caminhonete, aparelhos
eletrônicos, jóias e uma chocadeira
elétrica. Antes de fugir, no entanto,
os ladrões deixaram a mensagem na
parede.
Além da mensagem de
desculpas, os assaltantes deixaram
outra mensagem: “PM bom é PM
morto”. O texto vem acompanhado
de um carro da polícia sendo
engolido. A polícia ainda procura os
outros suspeitos do crime.

Cáceres-MT, sexta-feira 01 de setembro de 2017

Estudantes ﬁcaram antenados durante as palestras

A

lunos do 1º ao 4º ano de
escolas públicas de São José
dos Quatro Marcos
participaram de palestras
promovidas pelo foro da comarca
sobre Justiça Restaurativa e
violência doméstica. As palestras
foram proferidas pela agente da
Infância e Juventude Sandra de Lima
Longhi na última semana, (24 e 25),
aproveitando a data em que se
comemora o Dia Mundial da
Infância (24 de agosto) e a Semana
da Justiça pela Paz em Casa.
Conforme explicou a
servidora Sandra, as palestras foram
voltadas para a faixa etária das
crianças, separadas em grupos por
idade para compreender a temática,
cada uma a seu tempo.
“Nós utilizamos vários
mecanismos de suporte para levar
questões desenvolvidas pela Justiça
Restaurativa sobre a violência na
família, tratando disso com as
crianças que muitas vezes são foco
de ação primária da violência

assistida no lar,” disse ela.
Com base em sua
experiência como profissional
licenciada em Letras e graduanda em
Psicologia, a agente da Infância e
Juventude esclareceu o que deve ser
feito quando as crianças se
encontrarem em posição vulnerável
ou até mesmo como vítimas de
violência em casa.
“A experiência foi muito
produtiva. Alguns alunos trouxeram
experiências que já viveram em casa,
fizeram algumas falas, foi muito
bom o resultado. Nós orientamos
sobre denúncias, como buscar seus
meios de direito, mostramos que a
figura do professor é aquela de um
primeiro socorro. A criança precisa
entender que ela não está
desamparada quando a violência
começa no seio do lar”, ressalta.
A palestra foi proferida a
mais de 300 alunos da Escola
Municipal Evilásio Vasconcelos e da
Escola Estadual Zeferino José de
Matos.
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PACOTE DE OBRAS

Com as ações, o Governo do Estado já concluiu mais de 1.800 km de asfalto, considerando as obras de pavimentação e de reconstrução do antigo pavimento

Pro-Estradas investe pesado
em infra-estrutura regional
D
Assessoria c/ Redação

Foto: Assessoria

ez obras de pavimentação e
reconstrução de rodovias
estaduais são executadas ao
mesmo tempo pelo Governo de
Mato Grosso, beneficiando pelo
menos 200 mil moradores de 12
municípios da região de Cáceres, no
oeste do estado. As obras fazem
parte do programa Pró-Estradas,
conduzido pela Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística
(Sinfra), e tem mudado a realidade
das cidades atendidas com ações que
eram esperadas há muitos anos pelos
cidadãos.
Em Jauru, por exemplo, a
população comemora o avanço das
obras de reconstrução da rodovia
MT-248, que liga o município até
Indiavaí. Os maquinários estão
trabalhando no trecho de 12 km até
Jauru. O Estado tem se mantido em
alerta quanto a qualidade da obra,
sobretudo depois que a empresa de
consultoria, contratada identificou
imperfeições que surgiram e tem
cobrado a imediata reparação do
trecho entre Indiavaí e Jauru.
Outra rodovia importante
para região é a MT-250, entre
Mirassol D'Oeste e Curvelândia, que
passa por uma importante obra de
revitalização. De acordo com
informações da área técnica da
Sinfra, o trecho de 21 km, que há
anos não passava nem sequer
manutenção, recebeu os serviços de
recuperação emergencial de tapa
buraco e uma camada
rejuvenescedora de
microrevestimento. No pacote, a
Sinfra está realizando a reconstrução
do Trevo do Sonho Azul na MT-175,
que beneficia 11 municípios da

Municipal, uma antiga reivindicação
da população cacerense. Além disso,
o Estado trabalha para destravar e
realizar um sonho da população da
região, que é o asfaltamento da
rodovia MT-343 que liga Cáceres e
Barra do Bugres. Finalizando, a
Sinfra executa o trabalho de
recuperação emergencial por meio
de ações de tapa buraco na rodovia

MT-339 entre São José dos Quatro
Marcos e Glória D'Oeste, a
terraplanagem de 12 km na rodovia
MT-388, em Campos de Júlio, após a
liberação da licença ambiental que
deve sair em breve. No trecho de
Araputanga e Reserva do Cabaçal, a
equipe técnica da Sinfra também se
prepara para determinar o reinício
dos serviços de pavimentação.

VÍDEO DE PROPINA

Deputado Ezequiel diz que
só vai se revelar na justiça
P.oL c/ Redação

S

Vicinais recebem pavimentação em várias MT's da região

região, obra que há mais de uma
década, a população esperava neste
trecho, que tinha alagamento no
período chuvoso, onde muitas
pessoas sofriam acidente.
Atualmente está sendo realizada a
reconstrução da base que irá receber
em breve a primeira camada de
asfalto.
P.oL c/
Ainda
naRedação
MT-175, as obras
de reconstrução da rodovia, que liga
o entroncamento da BR-174 (região
do Cacho) até o município de
Mirassol, avançam rapidamente. A
meta da Sinfra é fazer a restauração
de 62 km até a cidade de Araputanga.
Destaque-se no rol, as obras
de reconstrução de 46 km da rodovia
MT-170, entre a ponte do Rio
Cabaçal, passando por Curvelândia
até o Caramujo, chegando a BR-174.
Já foi finalizado pela Sinfra o serviço

de reciclagem e de imprimação em
um trecho de 3,6 km, chegando até
Curvelândia. A programação para
próxima semana é que seja iniciada a
reciclagem entre Curverlândia e a
Ponte do Rio Cabaçal. Após estes
trabalhos, o Estado vai avançar com
a reconstrução do asfalto, garantindo
mais qualidade para as pessoas que
trafegam pela região.
Ainda ao longo da rodovia
MT-170, o Estado concluiu a
execução da recuperação da estrada
com a aplicação de lama asfáltica
entre Lambari D'Oeste e Salto do
Céu. A Sinfra também iniciou a
reciclagem no trecho de 19 km da
Ponte do Rio Cabaçal a Lambari
D'Oeste. Em Cáceres, a Sinfra
executa a segunda etapa dos serviços
de drenagem na Avenida Tancredo
Neves, que dá acesso ao Aeroporto

em reposta concreta para o vídeo
divulgado na delação do exgovernador Silval Barbosa, onde
aparece pegando propina, o deputado
federal Ezequiel Fonseca foi
encurralado na noite de ontem por
participantes do Grupo de Whatsapp de
um site da região, o Popular online, do
qual participa e disse que só irá
responder sobre a origem do dinheiro
recebido à Justiça.
Durante o tempo em que
permaneceu on-line, o parlamentar
apresentou fotos e documentos de ações
que teria promovido na região Oeste de
Mato Grosso, beneficiando
principalmente produtores da
Agricultura Familiar.
Diante de diversos
questionamentos sobre sua postura no
vídeo veiculo pelo Jornal Nacional,
onde Ezequiel Fonseca, do Partido
Progressista (PP), aparece junto com Zé

Domingos (PSD), sugerindo que o
dinheiro "sujo" que estava sendo
colocado em uma caixa fosse colocado
na meia. "Sugeri", disse afirmando o que
as imagens não deixam dúvida e num
determinado momento, Fonseca
pergunta aos participantes do grupo se o
viram pegando dinheiro como se
quisesse se inocentar de ter recebido
propina.
Conforme o vídeo, os
deputados reclamaram na hora de
receber o mensalinho. Queriam que
fossem notas de R$100,00 para facilitar
o transporte. No vídeo, ambos dão
risada, procuram por algo para guardar o
propinoduto, chegando a sugerir meia.
Por fim, guardam o dinheiro numa caixa
de papelão e perguntam quais deputados
ainda faltam receber. Sílvio cita Baiano,
Sebastião Rezende e Português e ainda
diz que Wagner Ramos já tinha
embolsado a grana.
Foto: TV Globo

ERVA DO DIABO

Parelha de mulas são laçadas
em boca com 8 kg. de xibaba
Da Redação

A

Polícia Civil fechou o cerco
para mais uma quadrilha em
Pontes e Lacerda, oportunidade
em que três pessoas foram detidas no
Jardim Aliança, suspeitas de tráfico de
drogas, dentre elas, duas mulheres,
Yasmim Mora e Andressa. No local,
foram apreendidos oito quilos de
maconha.
O baculejo começou na tarde

de anteontem, quando os policiais
chegaram numa residência que era
monitorada há algum tempo e durante a
ação, uma das moradoras da casa,
demonstrou nervosismo e chamou a
atenção, sendo que próximo dela, havia
uma mala. Ao realizar checagem do
objeto, foram encontrados vários
invólucros de uma substância análoga a
maconha, somando 8 kg.
Foto: PM-MT

Yasmim e Andressa serviam de mulas para chefe preso

Ainda no local, em um armário
de cozinha, outra quantidade de
entorpecente e uma balança de precisão
foram encontradas.
Uma das mulheres detida,
relatou a polícia que ela e a comparsa, há
algum tempo faziam o serviço de mula e
usam seu corpo para esconder droga e
levar para o presídio de Pontes e
Lacerda, recebendo R$ 1.000,00 para
isso.
A pequena quantidade de
entorpecente e a balança de precisão
estavam sendo preparadas para ser
entregues na próxima visita à unidade
prisional por Yasmim e Andressa.
Elas disseram aos policiais,
que o proprietário do entorpecente era
um presidiário que está detido no CDP e
trabalha em conjunto com outros dois
suspeitos, que também estavam na
residência durante a abordagem
igualmente, foram detidos. Todos os
quatro foram encaminhados para a
delegacia de Policia Civil.
A policia não divulgou o nome
dos dois malacos que estavam na casa
boca, para não espantar a lebre do chefão
enjaulado, apenas das mulinhas,
Yasmim e Andressa, que estavam sendo
investigadas pela prática de tráfico, por
servirem de mulas para os traficantes.

Deputado Ezequiel Fonseca, no vídeo das propinas
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NO CASTELÃO

O Dourado da capital de Mato Grosso tem dois jogos nesta reta final e precisa vencer ambos se quiser chegar no G-4 que seleciona o quadrangular de acesso

Desfalcado de meias Cuiabá
quer pegar carona em Moto
Redação c/ O.E
Foto: Futebol-MT

D

epois da vitória por 3 a 2
fora de casa diante do
ASA na última rodada da
Série C do Campeonato
Brasileiro, o Cuiabá está mais
vivo do que nunca na briga por
uma vaga na segunda fase.
Porém, na batalha de
Arapiraca, o Dourado perdeu dois
meias para o confronto diante do
Moto Club, no próximo sábado,
em São Luiz-MA.
O Cuiabá sofreu o gol de
empate em Alagoas em um
pênalti duvidoso. Logo depois, o
meia Dakson empurrou o árbitro
ao pedir de forma acintoso a
marcação de um pênalti para o

Dourado.
Com isso, o jogador
recebeu o cartão vermelho e
desfalca o time mato-grossense.
Nesta mesma partida, o também
meia Pereira recebeu o terceiro
cartão amarelo e não pega a
equipe maranhense.
Sem os dois jogadores de
criação só resta ao Moacir Júnior
o Marquinhos, mas o jogador não
viajou para Alagoas, porque se
recuperava de lesão. Outro
jogador que volta é o artilheiro do
Cuiabá, o atacante Elias, que
cumpriu suspensão na última
partida.
O Campeonato Brasileiro

da Série C entra na reta final e o
Cuiabá está na briga pela
classificação as quartas de finais
da competição que garante quatro
vagas na segunda divisão
nacional em 2018.
As primeiras duas vagas
do grupo A já estão confirmadas
para Sampaio Corrêa e CSA.
Fortaleza-CE, Remo-PA, Cuiabá
e Salgueiro-PE estão na briga
pelas outras duas vagas para as
quartas de final.
Neste final de semana, a
17ª rodada será a com os
seguintes jogos: Botafogo-PB x
ASA-AL; Remo-PA x Sampaio
Corrêa, Moto Club x Cuiabá, no

TROFÉU DONA AUTA

Goleada do 13 de Maio agita o
campeonato de futebol de areia
Moto Clube é mais um desafio para o Cuia na reta final

Assessoria

O

9º Campeonato Cacerense
de Futebol de Areia, Trofeú
" Dona Auta", que é
promovido pela Associação
Cacerense de Inclusão a Cultura e
ao Esporte, teve dois jogos
realizados na última terça-feira
(29). Na primeira partida da noite, o
13 de Maio, saiu atrás do marcador,
e acabou virando e venceu a Claro
TV, pelo placar de 5 a 1. " A nossa
equipe, começou sonolenta, mais
graças a Deus, conseguimos na base
da superação uma boa vitória, que
dará motivação para os demais
jogos e conseqüentemente uma das
quatros vagas para a próxima fase",
disse, Ronaldo, comandante do 13.
Já a Claro TV, sofreu a sua segunda
derrota por goleada, na competição.
Na estréia, a equipe perdeu por 4 a 0,
para o Franjinha.
No jogo de fundo, em uma
partida super disputada até o fim, a
COHAB Nova, conseguiu superar o
favoritismo da Óptica Júnior (que é
a atual campeã e dona do título do
torneio início deste ano), com uma
vitória de 2 a 1. Com isso, a COHAB
Nova, soma os seus três primeiros
pontos no campeonato, após a
derrota diante do Arsenal, por 5 a 0.
“Acredito nesse grupo de
jogadores, e espero que a equipe
possa embalar de vez no
campeonato, após essa vitória",

ressalta Nilson Preto, técnico da
COHAB Nova. A Óptica Júnior,
continua com os mesmos três
pontos, conquistados na vitória
contra o Mercado Barros, pelo
marcador de 3 a 2. “Hoje, não deu
nada certo para a nossa equipe.
A COHAB nos surpreendeu
com uma marcação muito forte em
cima dos nossos principais
jogadores, e conseguiu vencer.
temos que levantar a cabeça, e
buscar mais uma vitória, para

garantirmos uma das vagas para a
próxima fase", finalizou, o técnico
Odenir, da Óptica.
Jogos desta sexta-feira
(1/9), na Praça do Bairro da
COHAB. Pelo feminino, as 19h00,
o Santo Antonio, faz confronto com
a UPA. Pelo masculino, as 20h00, a
COHAB volta a quadra novamente,
desta feita vai enfrentar o Mercado
Barros e às 21h00 Mercado
Econômico tem pela frente, o
Franjinha.

estádio Castelão em São Luís;
Confiança-SE x Fortaleza-CE e
CSA x Salgueiro-PE.
Na última rodada, com
todos os jogos acontecendo no
próximo dia 9, às 18h30, o Cuiabá
recebe o CSA na Arena Pantanal.

Um dos jogos importantes desta
rodada derradeira será entre
Salgueiro x Remo.
Os jogos das quartas de
finais estão agendados pela CBF
para os dias 10 e 17 de setembro.

Foto: Divulgação

Jogos agitam as noitadas de terças e sextas feiras
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Com ligeiro atraso, mas em tempo
parabenizamos a nutricionista Sabrine
Fontes Calone, que assim como todos os
profissionais comprometidos cumpre com
sua missão de planejar programas de
alimentação, preparar dietas e cardápios,
supervisionar a produção de alimentos e
cozinhas de indústrias e restaurantes,
além de acompanhar o regime alimentar
de atletas. Nosso brinde a todos os
nutricionistas de Cáceres, pela passagem
do seu dia.

By Rosane Michels

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

Aniversariante do dia a querida Ronisi Aneri, que
comemora a data ao lado dos familiares e amigos. Que
Deus lhe conceda muitas alegrias, conquistas e
vitórias nesse novo ano. Parabéns!!!

***************************
Áries

Leão

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida social. Amigos
antigos podem ressurgir do nada, assim
como antigos romances. Tome cuidado
com o que fala e promete, pois a
possibilidade de não conseguir cumprir é
muito grande. Problemas antigos com os
filhos, podem ser solucionados.

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna ao seu signo e volta
a movimentar sua vida pessoal e
profissional. Um antigo projeto ou
convite para trabalhar com uma nova
equipe ou em outra empresa pode voltar
a fazer parte de seus planos. Tome
cuidados redobrados com mal

entendidos.

pode ser adiada.

***************************
Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida doméstica e os
relacionamentos em família. A
negociação de compra ou venda de um
imóvel de família, que foi adiada ou
engavetada, pode voltar a fazer parte de
seus planos e projetos. Você estará mais
fechado e interiorizado.

Virgem

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar suas emoções e
sentimentos, que podem passar por um
momento de dúvidas e confusões. O
retorno de uma situação ou pessoa do
passado pode ser o motivo desse
desequilíbrio temporário. Esteja atento
ao que fala e responde.

Mercúrio, em seu movimento
Capricórnio
Sagitário retrógrado,
retorna a Leão e volta a
movimentar indicando a necessidade
de rever sua filosofia de vida e
reavaliar os benefícios de seu
caminho espiritual. A negociação de
um contrato que envolva publicações
pode ser reavaliada. Uma viagem

Festejando data nova Marcos Miranda a quem enviamos votos de
felicidades e muitos anos de vida.

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar suas emoções mais
profundas deixando você mais sério e
introspectivo. Uma parceria ou
sociedade financeira pode ser
reavaliada. Tome cuidados redobrados
com a assinatura de contratos que
envolvam o aumento de seus rendimentos.

Gêmeos

Grande abraço a Adriano Carrelo, que faz parte
do rol dos aniversariantes de hoje. Muitos anos
de vida carregados de prosperidades.

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida social e a
comunicação. Tome cuidados para
não falar ou responder
impulsivamente, pois os mal
entendidos voltam a fazer parte de
seus dias. Se puder, adie a assinatura
de documentos importantes.

Libra

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida social. Um amigo
do passado pode voltar a fazer parte de
sua rotina. Projetos e trabalhos em
equipe, que foram engavetados, podem
voltar a fazer parte de sua rotina.
Cuidado com os mal entendidos em sua
equipe de trabalho.
Mercúrio, em seu movimento
Aquário retrógrado,
retorna a Leão e volta a
movimentar seus relacionamentos,
pessoais e profissionais. Amigos
antigos retornam à sua vida do nada.
Tome cuidados redobrados com mal
entendidos, especialmente entre
amigos, em reuniões de negócios e em
trabalhos em equipe.

Câncer

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida material e
financeira. Um acordo ou negociação
envolvendo o aumento de seus lucros e
rendimentos, que foram adiados ou
engavetados, pode voltar a fazer parte
de sua vida. Dívidas antigas tendem a

ser saldadas.
Mercúrio, em seu movimento
Escorpião retrógrado,
retorna a Leão e volta a
movimentar sua vida profissional e
carreira. Um convite para voltar a
trabalhar em uma equipe ou empresa
que já fez parte, pode ser feito nos
próximos dias. Um antigo projeto ou
plano de negócios pode ser reavaliado
ou ganhar nova importância.

Peixes

procurá-lo.

Mercúrio, em seu movimento
retrógrado, retorna a Leão e volta a
movimentar seus projetos de trabalho.
Sua rotina pode ficar um pouco
confusa, com alguns mal entendidos
que devem ser evitados, entre colegas
de trabalho e superiores. Uma empresa
que você já fez parte pode voltar a

