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Anos!

A Escola Estadual Senador Mário 
Motta, em comemoração aos 40 anos de 
sua criação, realizou na segunda feira, dia 
16,  apresentações culturais de algumas 
regiões do Brasil, incluindo o Centro-
oeste. O Grupo Cururu Pantaneiro com o 
ativista cultural, Franco Valério,  
abrilhantou o evento com  toadas 
embaladas pela viola de cocho,  ganzá e 
suas  cantorias. 
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 O Ministério do Turismo autorizou o 
repasse de R$ 34,1 milhões para o pagamento de 351 
obras de infraestrutura turística realizadas em 324 
municípios brasileiros, dentre estes, Cáceres, que 
ficou coma fatia de R$ 17 milhões, já empenhados 
para  a tão aguardada revitalização e urbanismo da 
Orla do rio Paraguai, um dos mais importantes 
projetos turísticos da cidade. 
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 Contagem regressiva do relógio para a majestosa abertura logo 
mais a noite da 53ª ExpoCáceres no Parque Dr. José Rodrigues Fontes. Na 
arena, a força e ousadia dos rodeios na voz de Marcos Brasil Filho e equipe 
e no palco, a graça de Marília Mendonça, sucesso  nacional do sertanejo 
universitário. No mais, Agrotec, espaços com expositores, gastronomia, 
parque de diversões,  etc. Página 03

O empresário Vanderlei Marcelo de Lima, foi baleado na altura do 
abdômen na estrada do Cumbaru, em Poconé. Marcelo disse que desceu 
para abrir a porteira de sua fazenda quando ouviu um disparo de arma de 
fogo. Ele correu para o veículo quando percebeu que estava ferido. A 
vitima é suspeita de fomentar grupo de extermínio na cidade, que já teria 
matado 7 pessoas. Página 04

EXEMPLAR - CÁCERES R$ 3,00 / REGIÃO R$ 3,50

 Na tarde de ontem, a reportagem do JCC flagrou uma jovem 
venezuelana na esquina das ruas General Osório com Marechal Deodoro, 
onde existe um semáforo, portando um cartaz, com recado de busca de 
serviços. Na secretaria de assistência social, não havia informações acerca 
de venezuelanos na cidade, mas conforme  a Casa do Migrante de Cuiabá, 
vários deles estão em MT. Página 05

VAI COMEÇAR

ExpoCáceres abre porteira
hoje com Marília Mendonça

Público terá a oportunidade assistir os melhores shows da atualidade e rodeios com animação de Marcos Brasil,  nos cinco dias de evento da ExpoCáceres

Mega feira agropecuária abre com show de Marília Mendonça   

Foto: Divulgação

FESTA DOS 40 ANOS

Cururu pantaneiro no jubileu
de rubi da Escola Mario Motta

Viola de cocho e ganzá animaram 

o cururu na festa dos 40 anos   

Foto: Assessoria

RIO PARAGUAI

Ministério libera R$ 17 mi
para revitalização da orla

Projeto prevê a requalificação de 

1.240 metros da orla do Rio Paraguai  

Foto: Arquivo

DIA DO CAÇADOR

Suspeito leva chumbo ao
abrir porteira da fazenda

Vanderlei de Lima encontra-se internado em Cuiabá   

Foto: PM/MT

Venezuelana está na cidade em busca de serviços de diarista   

Foto: JCC

EM CÁCERES

Numa esquina de semáforo 
venezuelana busca emprego
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SOCIAL

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 
p r o j e t o s ,  q u e  t r a r ã o  

mudanças efetivas e positivas em sua 
rotina, pessoal e profissional. O período é 
ótimo para estudar decisões definitivas e 
os novos passos para o sucesso.

Esotérico

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias em que sua energia 
vital estará nas alturas. 

Uma nova paixão pode ser a causa de toda 
essa energia. O momento é ótimo para o 
planejamento e o desenvolvimento de um 
novo projeto criativo.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de interiorização e 
maior envolvimento com 

sua casa e família. O período pode estar 
relacionado com a concretização de uma 
reforma ou da negociação de compra ou 
venda de um imóvel.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 

planos e projetos que envolvem a 
comunicação ou comércio. O período 
pode envolver uma viagem, que será  
marcada ou realizada nos próximos dias.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 
planos e projetos que 

envolvem o aumento de seus rendimentos. 
Um novo projeto ou contrato pode ser 
aprovado. O período pode envolver 
também  ganhos extras.

Sol e Marte unidos em Virgem 
recebem um ótimo aspecto de 
S a t u r n o  e  P l u t ã o  e m  
Capricórnio indicando dias 
em que acordos e negociações 
envolvendo grande soma de 

dinheiro, são beneficiados. Você estará mais 
fechado e voltado para estratégias 
comerciais e financeiras. Uma parceria pode 
ser firmada.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de interiorização e 
necessidade de encontrar 

maior equilíbrio emocional e da saúde 
global. O período pode envolver o início 
de uma terapia que envolve o ser integral. 
Procure meditar.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 
planos e projetos que 

envolvem uma nova equipe de trabalho. 
O período pode estar relacionado com a 
chegada de um projeto social ou político, 
que trará mudanças em sua ideologia.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um 
ótimo aspecto de Saturno 
e Plutão em Capricórnio 
indicando dias de maior 

envolvimento com projetos de médio 
prazo e contato com pessoas e empresas 
estrangeiras. O período pode estar 
relacionado com uma longa viagem ao 
exterior.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 

acordos envolvendo uma parceria ou 
sociedade comercial. O período envolve 
grande movimento na vida social e 
novas amizades. Um namoro fica mais 
sério.

Sol e Marte unidos em seu 
signo recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de concretização de 
planos e projetos na vida 

pessoal e profissional. O período pode estar 
relacionado com a definição e formalização 
de um projeto ou contrato ou mesmo a 
decisão de firmar um compromisso de 
namoro.

Sol e Marte unidos em 
Virgem recebem um ótimo 
aspecto de Saturno e Plutão 
em Capricórnio indicando 
dias de mudanças em 

projetos profissionais e planos de 
negócios, que prometem sucesso e 
reconhecimento. O período pode estar 
relacionado com a aprovação de um novo 
projeto ou promoção.

By Rosane Michels
Brindando idade nova a socialite Marta 
Silveira Rocha, cercada de carinho pelo 
s e u  e s p o s o ,  f i l h o s ,  a m i g o s  e  
colaboradores do Laboratório São Lucas 
apagou vela ao som do Parabéns a você. 
Receba os abraços desta coluna com 
votos de felicidades sempre.

Flores multicoloridas a nossa leitora 
assídua Dalva Campesatto, pessoa 
encantadora, a quem dedicamos o 
destaque hoje, nosso carinho e respeito. 
Grande abraço!

Abraços aos proprietários e equipe da Massaroca que 
comemoraram com os clientes e amigos  10 anos de existência 
em Cáceres. Pelo trabalho, dinamismo, simpatia e produtos de 
alta qualidade nosso registro com votos de muito mais 
sucessos.

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

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

F l a s h s  a o  
aniversariante do 
dia Maurício Olivi 
que celebra a data 
ao lado da família 
r e c e b e n d o  o s  
parabéns do rol de 
amigos. Que seus 
dias futuros sejam 
p r ó s p e r o s  e  
repletos de sonhos 
realizados. Saúde e 
prosperidades!!!

**********

**********
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do Remo(PA), que ficou 
conhecida como “Milagre do 
Pantanal”, em jogo na Arena 
Pantanal. Nas outras edições, o 
Dourado acabou eliminado nas 
fases anteriores. A Copa Verde 
dá ao campeão a vaga direta 
nas oitavas de final da Copa do 
Brasil de 2020.

jogadores mais gabaritados do 
elenco, para nivelar em busca 
da classificação para a final.
 O Cuiabá participou de 
todas as seis edições da Copa 
Verde, contando com a atual. O 
time mato-grossense foi 
campeão em 2015, com uma 
virada histórica na final diante 

pós empatar sem gols Acontra o Paraná na 
tarde de sábado último 

(14) pela 22ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro na 
Vila Capanema, a delegação do 
Cuiabá Esporte Clube seguiu 
na capital paranaense e 
embarca diretamente para 
Goiânia, onde enfrenta o Goiás 
nesta quarta-feira (18), às 
15h00 no estádio Serrinha, 
pe lo  p r ime i ro  jogo  da  
semifinal da Copa Verde. 
Domingo (15), a equipe 

realizou treino regenerativo 
e m  u m a  a c a d e m i a  d e  
Curitiba(PR) e a viagem para 
Goiânia aconteceu na segunda-
feira (16), onde outros atletas 
que saíram de Cuiabá, se 
juntaram ao elenco.
 O volante Escobar e o 
atacante Júnior Todinho, que 
cumpriram suspensão na Série 
B, devem ser uns dos jogadores 
que vão integrar ao grupo, para 
reforçar o time na Copa Verde. 
Outros que podem surgir na 
lista são, o centroavante 

Gilmar, poupado contra o 
Paraná com desgaste muscular, 
e o meia Renan Bressan, 
regularizado no BID na 
semana passada, mas, que não 
fez sua estreia. Na Copa Verde, 
o técnico Itamar Schülle tem 
utilizado o time alternativo, foi 
assim contra o Iporá(GO) nas 
oitavas de final e contra o 
Costa Rica(MS) na quartas de 
final, mas, na semifinal, diante 
de uma equipe da Série A, a 
e x p e c t a t i v a  é  q u e  o  
c o m a n d a n t e  c o n v o q u e  

 d i r e t o r  d e  OC o m p e t i ç õ e s  d a  
F e d e r a ç ã o  M a t o -

grossense de Futebol (FMF), 
Diogo Carvalho, disse que a 
Copa Mato Grosso deve ser 
retomada no próximo fim desta 
semana. 
 O torneio, que dará ao 
campeão a terceira vaga de 
Mato Grosso à Copa do Brasil 
de 2020, esteve paralisado em 
função do calor no Estado, em 
especial na Baixada Cuiabana.

 A sexta rodada da 
primeira fase da competição, 
foi adiada até que o tempo 
melhore, desde que tenha uma 
considerável umidade de ar. 
Esta rodada, que é a penúltima 
da fase classificatória, teria 
alguns duelos importantes. O 
líder Luverdense, que soma 
dez pontos ganhos na tabela de 
classificação, iria encarar o 
vice-líder Cuiabá. O Operário 
Futebol Clube enfrentaria o 
Dom Bosco, jogo marcado 

para o CT do Brasil Central.
 No interior do Estado, o 
lanterna e já sem chances de 
classificação, Sinop Futebol 
Clube mediria forças com o 
União de Rondonópolis, 
terceiro colocado com nove 
pontos somados. 
Por sua vez, o Mixto, hoje 
quarto colocado com oito 
pontos ganhos, jogaria contra o 
Araguaia, que soma quatro 
pontos e não depende mais de 
suas próprias forças para 
assegurar uma das quatro 
vagas à fase semifinal.
 S e g u n d o  D i o g o  
Carvalho, estes confrontos 
devem ser disputados no 
próximo fim de semana, dias 
21 e 22 de setembro, sábado e 
domingo, respectivamente. Já 
o s  j o g o s  p e n d e n t e s ,  
Luverdense e Dom Bosco e 
Cuiabá e Mixto tendem a ser 
disputados no próximo dia 25 
de setembro, numa quarta-feira 
à noite.  Já a última rodada da 
primeira fase provavelmente 
será disputada nos dias 28 e 29 
de  se tembro ,  sábado e  
domingo, respectivamente.

MARATONA DE JOGOS

Após empate em Curitiba
Cuiabá pega hoje o Goiás

O volante Escobar e o atacante Júnior Todinho, que cumpriram suspensão na  Série B, devem ser uns dos jogadores a integrar ao grupo, para reforçar o time

P.E c/ Redação

Partidão acontece logo mais a tarde no Serrinha em Goiânia   

Foto: Esmeraldino

FIM DA TRÉGUA

Copa Federação volta no
próximo final de semana
S.N c/ Redação

Luverdense e Dom Bosco jogam na noite da quarta feira dia 25  

Foto: Arquivo
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 Os detalhes da decisão 
não foram revelados, já que o 
processo corre em segredo de 
Justiça. Todos os alvos citados 
foram presos por participação no 
esquema revelado na última 
segunda-feira, em ação do Polícia 
Civil e do Ministério Público 
Estadual (MPE).
 As investigações indicam 
que proprietários de imóveis 
rurais, através de engenheiro 
florestal, estariam fraudando o 
sistema ambiental com relatórios 
ambientais inidôneos. O imóvel 
localizado em bioma amazônico, 
por exemplo, pode ser desmatado 
em apenas 20%. Contudo, se a 
tipologia florestal for de Cerrado, 
o proprietário tem direito a 
desmatar 65%. Com um relatório 
falso aprovado pela Sema é 
possível desmatar mais do que o 
triplo permitido pelo Código 
Florestal. Assim, uma fazenda de 
10.000 hectares, localizada no 
bioma amazônico,  poderá 
desmatar 4.500 hectares a mais 
com o relatório fraudado 
aprovado pela Sema. 
 Essas informações ficam 
registradas no sistema e, com o 
uso de imagens de satélite e 
outras ferramentas tecnológicas, 
podem ser auditadas em qualquer 
momento, mesmo após os 
desmatamentos.

 Justiça mandou soltar Aquatro alvos da sexta fase 
d a  ' O p e r a ç ã o  

Polygonum', deflagrada na 
última segunda-feira (17), com o 
o b j e t i v o  d e  c o m b a t e r  
o rg a n i z a ç ã o  q u e  e s t a r i a  
fraudando o sistema da Secretaria 
de Meio Ambiente (Sema) com o 
intuito de realizar desmatamento 
ilegal. No total, foram cumpridas 
12 prisões.
 U m  d o s  a l v o s  d a  
operação, César Farias, que 
chegou a ser preso na 'Operação 

Terra a Vista', em março deste ano 
e representado pelo advogado 
Jaime Ulisses Peterlini, foi um 
dos que conseguiu o relaxamento 
de sua prisão. Os engenheiros 
florestais Carlos Vitor Timo 
Ribeiro Junior (representado pela 
advogada Elke Regina Armênio 
Delfino Max) e Roberto Passos 
de Oliveira também conseguiram 
a liberdade na Justiça. Outro que 
foi colocado em liberdade foi o 
produtor rural de Paranatinga, 
Pedro Dalla Nora (representado 
por Sueli Silveira).

2ª Vara Cível do Foro da Comarca de Cacéres/MT
EDITAL DE CITAÇÃO (CPC, ART. 257). PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. 
PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS. DADOS DO PROCESSO: Processo 2435-
24.2015.8.11.0006 Código 180292 Tipo Cível. Espécie Busca e Apreensão em Alienação 
Fiduciária > Procedimentos Especiais > Processo Cível. Polo Ativo CONSÓRCIO 
NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA. Polo Passivo CAETANO CRISTO DE 
MORAES JÚNIOR. CITANDO CAETANO CRISTO DE MORAES JÚNIOR, CPF n. 
026.688.061-54. Atualmente em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO 
da parte ré, acima qualificada, atualmente em local incerto e não sabido conforme 
despacho. DESPACHO: DECISÃO. 1 – Considerando que as diversas diligências 
visando à citação da parte ré restaram infrutíferas, bem como as de localização do 
endereço pelos meios disponíveis pela parte autora e por esse juízo, DEFERE-SE o pedido 
de fl. 105 no sentido de que se expeça edital de citação da parte ré. Para tanto EXPEÇA-SE 
edital com prazo de 30 (trinta) dias, para citação da parte requerida CAETANO CRISTO 
DE MORAES JUNIOR, seguindo-se à risca as formalidades do artigo 257 do CPC, 
consignando-se as advertências do despacho inicial. 2 – Em seguida, esgotado o prazo 
acima, CERTIFIQUE-SE. 3 – Após, com fundamento no art. 72, inciso II e parágrafo 
único do aludido dispositivo do Código de Processo Civil, NOMEIA-SE como curador 
especial da ré a Defensoria Pública desta Comarca, que deverá ser intimada pessoalmente 
da nomeação, devendo ser encaminhado os autos para tal fim. 4 – Na sequência, INTIME-
SE a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias. 5 – 
Por fim, CONCLUSOS. 6 – CUMPRA-SE. ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, CPC/2015). RESUMO DA INICIAL:
Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária proposta por CONSÓRCIO 
NACIONAL SUZUKI MOTOS LTDA em face de CAETANO CRISTO DE MORAES 
JÚNIOR visando apreensão de veículo em virtude de débito no valor de R$3.987,49 
(pendente de atualização) celebrado no Grupo/Cota de Consórcio 0949/071. E, para que 
chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da 
Lei. Dado e passado na Comarca de Cáceres/MT, 18 de fevereiro de 2019. FABIO SILVA 
DE OLIVEIRA, Secretaria da 2ª Vara Cível. Portaria 81/ 2018-DF. Matrícula 32570.

ABANDONO DE EMPREGO
Sr. Benedito Sebastião Espinoza da Assunção - CTPS 000.517 - série 
00026 - MT
Esgotados nossos recursos de localização, tendo em vista que foi enviado 
diversos telegramas  no endereço que Vossa Senhoria informou no ato da 
admissão, mas que, não foi  possível efetuar a entrega, portanto, Vossa 
Senhoria, encontrar-se em local não sabido, convocamos o Sr. Benedito 
Sebastião Espinoza da Assunção, portador da CTPS 000.517 - série 
00026-MT, a comparecer no Departamento Administração Pessoal, a fim 
de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 10/08/2019, dentro do 
prazo de 48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, 
automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Cáceres, 10 de Setembro de 2019.
Pró-Saude
Hospital São Luiz.
Praça Major João Carlos, s/nº Centro.
Caceres - MT

DESMATAMENTOS

Justiça liberta engenheiros e 
produtor presos em operação

Entre os presos estavam empresários, engenheiros e servidores, comissionados e de carreira, investigados fraudes em documentos de 22 propriedades rurais

O.D c/ Redação

Prisões efetuadas pela DEMA são relaxadas na esfera judicial  

Foto: Ilustrativa

disse que as mudanças visam 
reduzir a burocracia na retirada 
da CNH e diminuir os gastos do 
cidadão para obtenção da 
habilitação. “As aulas de 
s imulador  t êm um cus to  
diferente, mas dá para estimar 
que a gente vá ter uma redução de 
até 15%. A ideia é deixar que o 
mercado defina isso.»
 Freitas ressaltou que não 
há comprovação sobre e eficácia 
do simulador na preparação do 
motorista.  “O simulador não tem 
eficácia comprovada, ninguém 
conseguiu demonstrar que isso 
tem importância para formação 
do condutor. 
 Nos países ao redor do 
mundo, ele não é obrigatório, em 
países com excelentes níveis de 
segurança no trânsito também 
não há essa obrigatoriedade. 
 Então, não há prejuízo 
para a formação do condutor”, 
d isse  o  minis t ro  durante  
entrevista ao anunciar as 
mudanças em junho passado.

á está valendo desde Janteontem, segunda-feira 
(16) a Resolução 778, do 

Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran), que define mudanças 
no processo de formação de 
motoristas. 
 Entre as alterações, estão 
a que torna facultativo uso de 
simulador para a expedição da 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e a que reduz de 25 para 
20 horas o número de aulas 
práticas para a habilitação da 
categoria B. 
 O documento define 
também que a exigência de aulas 
noturnas diminui para 1 hora/aula 
prática tanto para a categoria A 
(moto) quanto categoria B 
(carro). 
 Antes era de 20% sobre o 
total da carga horária. Outra 
mudança, é o aumento da 
validade da CNH que passa a ser 
de dez anos.
 O  m i n i s t r o  d a  
Infraestrutura, Tarcísio Freitas, 

NOVA CNH

Resolução do Contran torna 
facultativo uso de simulador
Agencia Brasil

Cáceres-MT, quarta-feira 18 de setembro de 2019
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entretanto, que de praxe, os 
imigrantes chegando numa 
cidade procuram a Policia 
Federal para a regularização.
 É  sab ido ,  que  os  
imigrantes enfrentam grandes 
dificuldades para arrumar 
emprego formal, por causa da 

legalização da documentação 
no Brasil e pela barreira da 
língua e da cultura, além do 
problema da concorrência às 
vagas de emprego com os 
brasileiros, considerando o 
alto índice de desempregados 
no país.

esperança e o mínimo para 
garantir a sobrevivência de si 
próprio e da família que 
de ixa ram pa ra  t r á s  na  
Venezuela. Os dados são da 
Casa do Migrante, instituição 
filantrópica localizada no 
Bairro Carumbé que acolhe os 
imigrantes recém-chegados na 
capital e ultimamente, levas 
deles estariam chegando em 
Cáceres.
 O  f l a g r a n t e  f o i  
registrado pela reportagem do 
Correio Cacerense na tarde de 
ontem, na confluência das ruas 
General Osório com Marechal 
Deodoro, quando uma jovem 
que se disse venezuelana, 
aproveitando a parada de 
veículos naquela esquina onde 
existe um semáforo, portava 
uma faixa oferecendo seus 
préstimos de diarista, com um 
telefone celular de contato.
 Em contato com a 
secretária de assistência social 
do município Eliane Batista,a 
mesma disse que até o presente 
momento não havia sido 
p rocu rada  po r  nenhum 
venezuelano, informando 

ados do inicio deste Dano, indicam que ao 
m e n o s  c i n c o  

venezuelanos desembarcam 
em Cuiabá a cada semana, 
t r a z e n d o  n a  b a g a g e m  

onhecer a rotina de uma Cpropriedade rural e 
interagir com o dia-a-

dia no campo, desenvolvendo 
atividades como andar pela 
horta, ajudar na lida com os 
animais e saber de onde vem 
uma parte do alimento que 
consumimos. Esta foi a 
experiência vivida ontem, (17) 
por dez crianças de cinco e seis 
anos da Creche Pequeno 
Polegar, do município de 
Mirassol D'Oeste.
 A  v i s i t a  f o i  n o  
a s s e n t a m e n t o  S i l v i o  
Rodrigues, em propriedades 
rurais com potencial de 
desenvolver o seu lado 
turístico. Esse é um projeto 
criado pela Associação dos 
Pequenos Produtores da 
Região do Caeté (Aprocat) em 
parceria com a Empresa Mato-
grossense  de  Pesquisa ,  
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer).
 As crianças chegaram 
cedo para tomar café e 
c o n h e c e r  o s  p r o d u t o s  
artesanais produzidos nas 
propriedades rurais. Em 
seguida, elas foram visitar o 
sítio dos produtores Elza 
Pereira e Lazaro Pereira, onde 
puderam ver como é feito o 
queijo frescal, ordenhar a vaca 
para tirar o leite, alimentar as 
galinhas e aprender como moer 
a cana-de-açúcar para tomar o 
caldo da cana. O roteiro 
também contou com a visita a 

um pequeno comércio do 
assentamento e a uma represa.
 A  s e c r e t á r i a  d a  
Asprocat e produtora rural, 
Vera Lúcia Gonçalves, disse 
que para finalizar a visita, as 
crianças conheceram a escola 
rural de Alfabetização de 
Jovens e Adultos (EJA) e 
puderam ver as salas de aula e 
toda a infraestrutura do local 
que antes era a sede de uma 
antiga fazenda. O passeio foi 
realizado no período da manhã 
e teve duração de três horas, 
das 7h30 às 10h30. “O roteiro 
incluiu café da roça, trato com 
os animais, visitas à escola e 
fabricação de alimentos e 
produtos artesanais. Estamos 
organizando o roteiro”,  
esclarece. Essa foi a primeira 
visita, que faz parte do turismo 
pedagógico.
 O extensionista rural da 
Empaer e  Turismólogo,  
Robson Junior Hartmann, fala 
que por meio do grupo de 
mulheres da Asprocat foi feito 
u m  l e v a n t a m e n t o  d a s  
propriedades rurais com 
potencial e vocação turística, 
bem como dos proprietários 
dispostos a receber visitantes. 
 Ele explica que o 
roteiro busca estimular o 
turismo rural e impulsionar 
ganhos econômicos aos 
proprietários. Atualmente, no 
a s s e n t a m e n t o  S i l v i o  
Rodrigues, quatro produtores 
rurais participam do projeto.

SOBREVIVÊNCIA

Venezuelana chega em Cáceres
buscando emprego de diarista

Os imigrantes chegam aos poucos em busca de uma ocupação que os possibilitem
viver com o minimo de dignidade, cabendo às autoridades, uma colhida solidária

Da Redação

Jovem estava na esquina das ruas General Osório e Marechal Deodoro  

Foto: JCC

MIRASSOL D´OESTE

Passeio pedagógico incentiva o 
turismo em propriedades rurais
Secom/MT c/ Redação

Crianças chegaram cedo para tomar café e conhecer os produtos rurais   

Foto: Rosana Persona
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adequadas à execução das atividades 
de cooperação técnica; e troca de 
informações necessárias para a 
execução do projeto.
 D e  a c o r d o  c o m  o  
documento, os recursos para a 
execução das atividades previstas no 
projeto, poderão vir de instituições 
públicas e privadas, de organizações 
não governamentais, de organismos 
internacionais, de agências de 
cooperação técnica, de fundos e de 
p r o g r a m a s  r e g i o n a i s  e  
internacionais, que deverão estar 
previstos em outros instrumentos 
legais que não o presente ajuste 
complementar.
 A faixa de fronteira é a área 
de 150 quilômetros de um ponto até 
o marco divisório, no caso de Mato 
Grosso, com a Bolívia, com a qual o 
território mato-grossense tem 983 
quilômetros de fronteira sendo 730 
quilômetros em solo firme e 253 em 
área alagada ou com separação 

natural por rio. A parte definida 
como tal é formada por 28 
municípios, dos quais, cinco fazem 
fronteira com os bolivianos: Poconé, 
Cáceres, Porto Esperidião, Vila Bela 
da Santíssima Trindade e Comodoro  
(na divisa com Rondônia).
 A criminalidade fortalecida 
pelo narcotráfico é elevada na faixa 
de fronteira. 
 Sua segurança ostensiva é 
feita pelo Exército, que tem o 2º 
Batalhão de Fronteira, em Cáceres, 
onde a Marinha opera uma unidade 
naval; pela Polícia Militar, que 
instalou o Gefron em Porto 
Esperidião; e pela PRF, que reduziu 
seus postos na área.  
 A P o l í c i a  F e d e r a l  é  
judiciária e investigativa, tem 
instalações na fronteira, mas por seu 
modus operandi tem que se manter 
na penumbra, salvo quando da 
realização de operações, o mesmo se 
aplicando à Polícia Civil.

executados a tiros, após saírem do 
fórum da cidade, mas por engano. 
 O suspeito foi solto em 10 
de abril deste ano, segundo decisão 
da 1° Instância do Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso.

vítimas. Ele e os acusados de 
integrarem o banco foram presos 
após os assassinatos do adolescente 
Gilvan Gilberto Silva da Costa, 15 
anos, e da prima dele, Luzia 
Mariângela da Silva, 28. Os 2 foram 

 empresário Vanderlei OMarcelo de Lima, 44 anos, 
sofreu uma tentativa de 

homicídio na manhã da última terça-
feira (17) na estrada do Cumbaru, em 
Poconé. Marcelo contou aos 
militares que desceu para abrir a 
porteira de sua fazenda quando 
ouviu um disparo de arma de fogo. 
Ele correu para o veículo em direção 
a cidade, quando percebeu que 
estava ferido.
 Ele foi  até o Pronto 
Atendimento Médico (PAM) do 
município, com um projétil no 
abdômen. Ele recebeu atendimento e 
foi encaminhado para Cuiabá. 
Vanderlei é acusado de liderar um 
bando de extermínio que atuava em 
Poconé, responsável por pelo menos 
sete mortes no município.
 D e  a c o r d o  c o m  a s  
investigações, o empresário fazia 
“ v a q u i n h a ”  c o m  o u t r o s  
comerciantes para arrecadar 
dinheiro e pagar os pistoleiros 
contratados para exterminar as 

 Entre outras medidas, os 
dois países vão implementar o 
fortalecimento da capacidade 
operativa da polícia boliviana e da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
em suas atividades de fiscalização 
das rodovias;  disponibil izar  
ins ta lações  e  inf raes t ru tura  

(16). 
 Essas ações passam por 
Mato Grosso,  que tem 983 
quilômetros de fronteira com aquele 
país, nos municípios de Poconé, 
Cáceres, Porto Esperidião, Vila Bela 
d a  S a n t í s s i m a  Tr i n d a d e  e  
Comodoro.

 Brasil e a Bolívia vão Ofortalecer as ações conjuntas 
de combate ao narcotráfico 

na região de fronteira, conforme 
p r e v ê  o  d o c u m e n t o  d e  
complementação básica ao acordo 
firmado em 1996, publicado no 
Diário Oficial da União anteontem, 

desta ponte que a mais de 10 anos 
precisa de reforma, e também 
agradecer ao prefeito que tem olhado 
para nós aqui, e que essa ponte sendo 
feita agora, nos tira um medo que 
tínhamos de passar sobre ela, porque 
estava em condições precárias”, 
conclui.
 Um dos moradores da 
região, Seu Pedro, que vende seus 
produtos na cidade destaca a 
importância deste trabalho. “Uso 
essa ponte para ir até a cidade toda 
semana para levar os produtos da 
minha propriedade para vender, 
estradas patroladas e ponte em boas 
condições é tudo o que mais 
precisamos”, finaliza.
 O  S e c r e t á r i o  d e  
Infraestrutura Wesley Lopes, 
informa que serão feitas também a 
recuperação de outras pontes de 
madeira que já foram vistoriadas 
pelo setor de engenharia e estão na 
programação. “Tudo isto é fruto de 
um trabalho sério e honesto desta 
gestão do prefeito Francis que tem 
utilizado os recursos disponíveis de 
maneira eficiente e responsável,” 
finalizou o secretário.

conexão com várias outras sendo, 
Ipê Roxo, Laranjeiras I e II, Paiol, 
Limoeiro, Vida Nova, e Mata 
Comprida. Para Maria Aparecida, 
p r e s i d e n t e  d a  C o m u n i d a d e  
Mangaval, os trabalhos prestados 
têm ajudado muito os sitiantes, 
“Queremos agradecer a todos da 
prefeitura que tem prestados os 
serviços para todos nós, as estradas 
encascalhadas e agora  a construção 

 prefeitura de Cáceres Aatravés da Secretaria de 
Infraestrutura do município 

em parceria com os moradores da 
região deu início aos trabalhos de 
reconstrução de mais uma ponte na 
zona rural, desta vez no acesso a 
Comunidade Mangaval.
 A construção da ponte traz 
mais segurança para os moradores 
destas comunidades, esta que faz a 

BRASIL / BOLÍVIA

Diário oficial publica acordo
fronteiriço depois de 23 anos

Dos 28 municípios desta faixa,  apenas Poconé, Cáceres, Porto Esperidião, Vila Bela da Santíssima Trindade e Comodoro  fazem fronteira com país vizinho

Assessoria c/ Redação

Gefron é um dos baluartes contra a criminalidade de fronteira  

Foto: Arquivo

PREFEITURA / POVO

Iniciada construção de ponte
na comunidade do Mangaval

Assessoria

Ponte beneficiará Ipê Roxo, Laranjeiras, Paiol, Limoeiro, Vida Nova, e Mata Comprida  

Foto: Assessoria

CHUMBO TROCADO

Suspeito de liderar grupo
de extermínio foi baleado
Poconet c/ Redação

Comerciante Vanderlei Marcelo de Lima, foi baleado na barriga  

Foto: PM/MT
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 inalmente depois de Fexpectativa geral na 
cidade e região, abrem-se 

logo mais a noite no Recinto do 
Parque de Exposições José 
Rodrigues Fontes, a tão esperada 
ExpoCáceres em sua 53ª edição, 
evento que prossegue até o 
domingo, 22 repleto de atrações e 
atividades gerais, para deleite dos 
milhares de presentes ao local.
 Abrindo com chave de 
ouro a sensacional feira nesta 
quar ta ,  a  can tora  Mar í l ia  
Mendonça, Fiona de Todos os 
Cantos e banda, prosseguindo as 
atrações nacionais amanhã com 
Hugo e Guilherme, na sexta-feira, 
show de Cleber e Cauan, com 
sabadão em dose dupla, de Naiara 
Azevedo e Forro Boys, e no 
encerramento, domingão, Marcelo 
Viola e Ricardo.
 Os rodeios, uma das 
a t r a ç õ e s  e s p e c i a i s  d a  
ExpoCáceres, terão este ano a 

técnica, a equipe de Marcos Brasil, 
os locutores Márcio Alessandro, 
Michelle Soares (comentarista 
técnica), Edmilson Santos (locutor 
comercial) e os salva-vidas Luck e 
Lock.
 A  E x p o C á c e r e s  é  

animação do locutor de rodeio 
Marco Brasil Filho, lembrando 
que as montarias em touros, terão a 
participação de peões destemidos 
de várias regiões, para agitar o 
público na Arena, todas as noites a 
partir das 21 horas. Na assessoria 

Região e na Real Festas na Padre 
Cassemiro em Cáceres. 
 O  p ú b l i c o  t e r á  a  
oportunidade assistir os melhores 
shows da atualidade nos 5 dias de 
evento da ExpoCáceres.
 Neste ano, a ExpoCáceres 
contará com o retorno dos estandes 
comerciais com grandes marcas 
nacionais e regionais e a exposição 
e venda de animais com os leilões. 
E para criançada o tradicional 
parque de diversões.

promovida pelo Sindicato dos 
Produtores Rurais de Cáceres, de 
acordo com os organizadores o 
terceiro lote dos passaportes, ainda 
podem ser encontrados nos valores 
de R$ 80 reais no dinheiro ou 90,00 
no cartão de débito ou crédito em 
até 3 vezes, mas estão no fim.
 Os passaportes poderão ser 
adquiridos através do site 
https://www.expocaceres.com.br/ 
ou nos pontos de vendas, nas lojas 
Garbos Center de Cáceres e da 

17 milhões, serão depositados para 
Prefeitura e o processo de licitação 
acontece até o final do ano quando 
será conhecido qual empresa será 
contemplada para realizar a 
construção. “
 Nós conseguimos,  a  
construção da Orla é um projeto 
gigantesco, contempla na margem 
esquerda do Rio Paraguai, pista de 
caminhada, ciclofaixa, gazebo, 
iluminação, manutenção da 
estrutura histórica, centro de 
atendimento ao turista, deck 
flutuante, playgrounds, academias 
da 3ª idade, jardins, mirante, 
portais de acesso a um espaço 
multiuso para eventos culturais, 
implantação de quiosques,  
sanitários, bebedouros e muito 
mais. 
 A construção será feita por 
etapas e tem a previsão de duração 
de três anos,” finalizou Júnior, 
dizendo que a atual gestão vai 
deixar a obra quase finalizada, 
faltando apenas uma fase para 
conclusão.

 Ministério do Turismo Oautorizou o repasse de R$ 
34,1 milhões para o 

pagamento de 351 obras de 
infraestrutura turística realizadas 
em 324 municípios brasileiros, 
dentre estes, Cáceres que ficou 
com a fatia de R$ 17 milhões, já 
empenhados para  a revitalização e 
urbanismo da Orla do Rio 
Paraguai, um dos mais importantes 
projetos turísticos da cidade.
 O projeto arquitetônico 
prevê a requalificação de 1.240 
metros da orla do Rio Paraguai, na 
área central da cidade, desde a sede 
da Sicmatur até a praça Vilas Boas 
e além do recurso empenhado, 
c a b e r á  a o  m u n i c í p i o  a  
contrapartida de R$ 4,5 milhões.. 
O projeto foi elaborado em 2016. 
 O prefeito de Cáceres, 
Francis Maris Cruz, explicou que 
teve um longo caminho até chegar 
a essa conquista que vai atrair 

muitos turista e fazer de Cáceres a 
cidade mais bela de todo o Estado e 
oportunizando a contemplação da 
n o s s a  n a t u r e z a  c o m  a  
responsabilidade de proteger o 
nosso maior patrimônio que o 
meio ambiente.
 A Prefeitura contratou o 
engenheiro sanitarista ambiental 
Mauri Queiroz, e com a ajuda dos 
profissionais comprometidos da 
Prefeitura, economizamos mais de 
R$ 700 mil reais, eles se 
organizaram, pediram auxílio a 
órgãos ambientais e a outros 
profissionais e, juntos, fizeram o 
projeto ambiental, extremamente 
complexo, para conseguir as 
licenças prévia e a de instalação, e, 
também, a aprovação do Instituto 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), que é 
muito burocrático.
 Para o secretário de 
Turismo, Junior Trindade, os R$ 

 Escola Estadual Senador AM á r i o  M o t t a ,  e m  
comemoração aos 40 anos 

de sua criação, realizou na última 
s e g u n d a  f e i r a ,  d i a  1 6 ,   
apresentações culturais  de 
algumas regiões do Brasil, 
incluindo o Centro-oeste. Com o 
objetivo de resgatar a importância 
das raízes culturais de uma 
determinada região, despertando 
no indivíduo a motivação e o 
interesse sobre a sua própria 
cultura. A ação, organizada e 
executada pelo Professor Jairo 
Garcia Oliveira e Equipe Gestora, 
contou com  a participação do 
terceiro ano do Ensino Médio. O 
Grupo Cururú  Pantanei ro ,  
juntamente com o ativista cultural, 
Franco Valério,  abrilhantou o 
evento com  toadas embaladas 
pela viola de cocho,  ganzá e suas  
cantorias.

 A Escola Mario Motta, sito 
à Rua Dr. Leopoldo Ambrósio 
Filho, no bairro São Luiz em 
Cáceres, foi criada pelo Decreto 
nº. 171 de 10 de setembro de 1982, 
porém, desde 18 de dezembro de 
1978, conforme publicação no 
Diário Oficial, já estava autorizada 
p a r a  f u n c i o n a r  o  e n s i n o  
fundamental e médio.
 A escola iniciou suas 
atividades em 2 de janeiro de 1979, 
com o ensino fundamental na 
época com 742 alunos, sendo que, 
entre esses, 50 alunos faziam parte 
da pré-escola (educação infantil), 
etapa essa atendida até o ano de 
1997, deixando de fazê-lo em 
cumprimento a LDB de 20 de 
dezembro de 1996. 
 O ensino médio teve seu 
início em 1986 com apenas 73 
alunos e atualmente atende 926 
alunos.

SEGURA PEÃO!

Promovida pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Cáceres,  com atrações em  Rodeio em touro e cavalo e shows nacionais

Abrem-se hoje as porteiras
para mega 53ª ExpoCáceres
Assessoria c/ Redação

Show nacional de Marília Mendonça abre hoje a ExpoCáceres  

 Foto: Divulgação

DESENCANTOU

Liberados R$ 17 milhões para
revitalizar a orla do Paraguai

Assessoria c/ Redação

Em Cáceres, a orla contempla a margem esquerda do Rio Paraguai  

 Foto: Arquivo

JUBILEU DE RUBI

Escola Mario Motta resgata
culturas regionais do Brasil
Assessoria c/ Redação

Grupo Cururú Pantaneiro animou a festa na Mario Motta  

Foto: Assessoria
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 Passados 131 anos da proclamação 
da Lei Áurea, continua no Brasil, as relações 
raciais desequilibradas, com negros 
c o n d e n a d o s  à  e x c l u s ã o  s o c i a l ,  
comprovando-se que depois da libertação, 
poucas medidas para inserir a população 
negra na sociedade foram implementadas, 
ficando essa parcela da população 
condenada a uma realidade socioeconômica 
que perpetuou a escravidão com uma 
roupagem diferente: a desigualdade social. 
 E x a g e r o  d e  s o c i a l i s t a ?  
Nananinanão, como dizia a saudosa Hebe, 
exemplo disso, a negra Andréia Marques 
Duarte, nove meses de gestação, jogada 
numa cela no Centro Integrado de 
Segurança e Cidadania, em Várzea Grande, 
com dores, sangramento e segundo 
informações, não sentindo mais o bebê em 
seu ventre. Há três dias ela aguardava 
Audiência de Custódia após flagrante de 
furto de alimentos supermercado.
 Pelo que nos informaram, policiais 
civis haviam dito à presa, que por ser 
reincidente deveria ficar um pouco mais de 
castigo para apreender a lição. Com a vênia, 
quem deveria aprender a lição seria os 
policiais, haja vista que o Tribunal de Justiça 
determina que o preso em flagrante, 
provisório ou temporário passe pela 
audiência de custódia no prazo máximo de 
24 horas. 
 Outra lição, esta da mais alta corte 
de justiça do patropi, se refere a decisão do 
STF de fevereiro de 2018, H.C coletivo, 
(Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, 
Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli), 
aceitando o argumento de que confinar 
mulheres grávidas em estabelecimentos 
prisionais precários, subtraindo-lhes o 
acesso a programas de saúde pré-natais, 
assistência regular no parto e pós-parto, e 
ainda privando as crianças de condições 
adequadas a seu desenvolvimento, constitui 
tratamento desumano, cruel e degradante. 
 E, que mulheres grávidas e mães de 
crianças de até 12 anos que estejam em 
prisão provisória (ou seja, que não foram 
condenadas) terão o direito de deixar a 
cadeia e ficar em prisão domiciliar até seu 

caso ser julgado. No final de semana via 
fone, a Secretaria de Estado e Segurança 
Pública informou que pelo fato da suspeita 
ainda estar no Cisc, a custódia compete à 
Polícia Civil e pelo TJ/MT foi informado, 
que Andreia passaria  por audiência de 
custódia ainda no domingo. Só prá ilustrar, 
se foi presa na quinta feira, a audiência de 
custódia, (que não se confunde com tutela), 
deveria ser na sexta feira e, SMJ, por força 
de lei, que não se discute, mas se cumpre, a 
imediata liberdade. 
 Assim, como a lei facultou a uma 
digital influencer, esposa de um ex-
deputado, comparecer perante a autoridade 
policial quatro dias após atropelar e matar 
uma criança, sendo imediatamente liberada 
na Delegacia Especializada de Delitos de 
Trânsito. Algo contra? Claro que não, é um 
direito da blonde, cuja culpa ainda será 
objeto do devido processo legal, cuja defesa 
pugnará pelo delito culposo, com amplas 
chances de ser acatado no desfecho. 
 No caso anterior, o oposto, a presa 
disse  ter entrado no supermercado, onde 

furtou iogurte e bolachas, crime famélico, 
ou furto praticado por quem, em extrema 
penúria, é impelido pela fome, pela vontade 
de se alimentar, cuja doutrina remansosa 
aponta excludentes desse crime seja por 
estado de necessidade, inexigibilidade de 
conduta diversa, ou aplicação do princípio 
da insignificância. 
 Oxalá, ao ser publicado este 
desagravo à quem de direito, a negra 
Andréia Marques Duarte, esteja no seu 
direito constitucional de liberdade, para ter 
seu rebento, num lugar digno, seria o 
minimo que o Estado lhe deve, consoante o 
que deve ser respeitado, no artigo Art. 5º  da 
CF vigente, que reza ser todos iguais perante 
a lei, sem distinção de qualquer natureza; e 
seus incisos específicos: LIV - ninguém será 
privado da liberdade ou de seus bens sem o 
devido processo legal; LXVI - ninguém será 
levado à prisão ou nela mantido quando a lei 
admitir a liberdade provisória, com ou sem 
fiança; XLI - a lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos e 
liberdades fundamentais.

 Há por aí uma grande profusão de 
cursos de oratória. Alguns de reconhecidos 
profissionais que cobram bem caro; outros de 
notórios picaretas que não passam de caça-
niqueis. Há cursos de oratória para políticos, 
empresár ios ,  pastores ,  vendedores ,  
professores, entre outros. 
 Tais cursos prometem fazer o aluno 
se expressar melhor em público, cativar 
audiências, persuadir plateias, conquistar 
clientes e alcançar sucesso. Há até micro-
especializações, como treinamentos para falar 
perante júris ou para jornalistas, em 
mensagens para redes sociais ou em provas 
orais de concursos públicos. Todos só querem 
saber de falar melhor, com voz empostada e 
tom afinado. Falar mais tempo e mais alto. 
 De preferência, falar sozinho ou, pelo 
menos, falar por último. O que me surpreende 
é que quase não se ofereçam cursos de 
escutatória. Aliás, essa palavra, que significa a 
arte de ouvir, sequer existia, até que foi 
inventada por Rubem Alves, numa de suas 
belíssimas crônicas. Sim, porque saber ouvir é 

tão importante – ou às vezes mais – quanto 
saber falar.
 No entanto, quase todos só se 
interessam por falar e muito poucos por ouvir. 
Quem não sabe ouvir não tem condições de 
liderar. Líderes sábios ouvem seus 
conselheiros antes de decidir. Líderes 
populares autênticos procuram ouvir o povo a 
que desejam servir. Líderes efetivos ouvem 
diversas alternativas na busca da melhor 
opção. Líderes espirituais ouvem a voz da 
consciência. Líderes medíocres não gostam 
de ouvir aqueles que são mais qualificados. 
Líderes vaidosos não aceitam ouvir críticas. 
Líderes autoritários não admitem ouvir 
o p i n i õ e s  d i v e r g e n t e s .  L í d e r e s  
autossuficientes somente conseguem ouvir a 
própria voz. Líderes desequilibrados são 
incapazes de ouvir a voz da razão. 
 Além dos líderes, as instituições, 
especialmente as públicas, também deveriam 
aprender a ouvir. Ouvir seus clientes, seus 
colaboradores e principalmente a sociedade, 
pois é no interesse público que reside a razão 
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CONCURSO COREN/MT
As inscrições para o concurso público do 
Conselho Regional de Enfermagem de 
Mato Grosso podem ser feitas até 
domingo (22). São ofertadas 21 vagas 
para os cargos de enfermeiro,  
a d m i n i s t r a d o r ,  a s s i s t e n t e s  d e  
administração (nível médio) e técnico em 
secretariado. Os salários variam entre R$ 
1.867,56 e R$ 5.616,19. A prova objetiva 
acontecerá no próximo dia 1º de 
dezembro, em Cuiabá, Barra do Garças, 
Cáceres e Sinop. As inscrições podem ser 
feitas por meio do endereço eletrônico.

MULTA$ PRF
A Polícia Rodoviária Federal autuou 23 
pessoas por crime ambiental em Sorriso, 
Nova Santa Helena, Rondonópolis e em 
Pontes e Lacerda Barra do Garças, entre 
sexta-feira (13) e domingo (15). A 
maioria foi flagrada transportando 
madeira irregular. Foram apreendidos 
215,59 metros cúbicos do produto. Além 
de madeira, foram flagrados transporte 
irregular de carvão vegetal e sistemas de 
emissão de poluentes adulterados. Se os 
infratores vão pagar as multas são outros 
quinhentos.

VAGA DE SELMA
Os 24 deputados estaduais devem lançar 
entre eles uma candidatura única, 
independente de ideologia, ou partido, 
para o Senado, no caso do TSE confirmar 
a cassação da senadora Selma Arruda. A 
informação foi confirmada pela 
deputada Janaina Riva. De acordo com 
ela, os 24 deputados já tem conversado 
no sentido de lançar a candidatura única, 
talvez um candidato da Assembleia seja 
p r i v i l e g i a d o  p o r  t e r  c o l e g a s  
parlamentares em toda base do Estado de 
Mato Grosso que é grande que tenha o 
compromisso com os municípios.

TIGRÕES NA FITA
A deputada também disse que nomes 
como o do presidente da casa de leis, 
Eduardo Botelho, do primeiro-secretário 
Max Russi  e do líder do Governo Dilmar 
Dal Bosco já são avaliados como 
possíveis candidatos para a vaga, que 
ainda nem existe. Conforme ela, o 
deputado Botelho e o Max Russi, já se 
colocaram a disposição para disputar. 
Trocando em miúdos, quem anda 
chutando nomes pelai, vai cair do cavalo, 
porque em jaula de tigre, camaleão passa 
longe. A gente prefere ficar na galera, 
esperando os bacanas decidirem, pra 
evitar cara de tacho.

REVOGAÇÃO DE PL
Colega jornalista Gonzaga Junior que 
está sempre por dentro de tudo, avisando 
que por 13 votos a 1, a Câmara de 
Vereadores de Cáceres, reprovou o 
projeto de Lei Complementar que 
extinguia as carreiras de guardas, 
motoristas e auxiliar de serviços gerais 
da prefeitura. A forte mobilização de 
cerca de 600 servidores que seriam 
afetados indiretamente pela proposta, 
aliada a pressão de motoristas aprovados 
no último concurso e que não foram 
chamados ,  in t imidou inc lus ive  
vereadores governistas.

EDITORIA

de sua própria existência. Assim como as 
pessoas, convencer uma instituição pública a 
aprender a ouvir é difícil, mas não impossível. 
Quem aprende a ouvir depois aprende muito 
mais, simplesmente ouvindo.
 Quem aprende a ouvir aprende a 
saber o que ouvir, a quem ouvir, quando ouvir 
e como ouvir. Quem aprende a ouvir aprende a 
distinguir o fato da fofoca, a informação do 
preconceito, o argumento da falácia e a 
precisão do exagero. Quem aprende a ouvir 
ouve até o que não é dito, mas precisa ser 
compreendido. 
 Quem aprende a ouvir se acostuma a 
falar menos, mas o que fala costuma ser mais 
útil.  O exercício de ouvir desenvolve 
inúmeros aspectos da inteligência humana e 
amplifica a empatia com o próximo e a 
possibilidade de resolução de conflitos. Se 
todos aprendessem a ouvir, viveríamos numa 
sociedade menos ruidosa e redundante e, 
certamente, mais venturosa e pacífica. 
***___Luiz Henrique Lima é Conselheiro 
Substituto do TCE-MT.

Um peso, duas Medidas
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