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CAMPANHA ANTECIPADA
Segundo o Ministério da Saúde, a vacina é segura e reduz as complicações que podem produzir casos graves da doença, internações ou, até mesmo, óbitos

Vacinação contra a gripe
começa no dia 10 de abril
Foto: Divulgação

A campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada pelo
Ministério da Saúde para o dia 10 de abril. A vacinação é destinada a
idosos,: partir de 60 anos, crianças de seis meses aos menores de cinco
anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privadas,
indígenas, presos e funcionários do sistema prisional e gestantes,
puérperas (até 45 dias após o parto). Página 04

BICHOS DO PANTANAL

Projeto leva educação ambiental
e vivência na natureza às escolas
Foto: Arquivo

Vacina protege contra os três subtipos do vírus da gripe mais comuns

FLAGRA NA BARCA

Procurada pela justiça roda
na madrugada em Cáceres

Pesquisador Douglas Trent em palestra com estudantes

Fortalecer e estimular a conexão com a natureza e fazer disso uma
prática no cotidiano de escolas de Mato Grosso. Esse é um dos objetivos do
Projeto Bichos do Pantanal, que conta com o patrocínio da Petrobras, e
atua nos municípios de Cáceres, Porto Estrela e região com a meta de
pesquisar e proteger espécies da fauna do Pantanal mato-grossense.

Foto: PM/MT

Policiais militares do 6º
Comando Regional da PM em
Cáceres, prenderam na madrugada de
ontem, Sueli de Almeida Costa, em
cumprimento a um mandado de
prisão em aberto em desfavor da
fulana, expedido pela justiça de Mato
Grosso, quando ela caminhava no
Jardim Panorama em companhia de
um elemento desconhecido pelos
fardados.

Página 03

PROCURADO

Perigoso ladrão contumaz
pode estar agindo na região
Foto: PM/MT

Sueli estava premiada e
ganhou carona pro xilindró

Página 03

EDUCAÇÃO

Vereadores reivindicam gestões
para reativar turmas Eja e Ceja
Foto: Assessoria

Representando a Câmara Municipal
de Cáceres, os vereadores Claudio Henrique
Donatoni e Valdeníria Dutra foram à Cuiabá
anteontem, (27) para providenciar soluções
referentes ao fechamento das turmas do
programa de Educação de Jovens e Adultos
(EJA) e à relocação das salas anexas do
Centro de Educação de Jovens e Adultos
(CEJA).

Edmir Gonçalves Moura, vulgo Miltinho está na mira da lei

Policiais de Jauru, Figueirópolis D'Oeste, Vale do São Domingoe e
Pontes e Lacerda na região de Cáceres, estão à procura e na captura do
perigoso bandido Edmir Gonçalves Moura, vulgo Miltinho, conhecido
pela sua forma violenta de atacar suas vitimas, sempre armado. Com várias
broncas e condenações, ele pode estar na zona rural da região. Página 04

Donatoni e Valdeniria no
gabinete do deputado Dal Bosco

Página 03
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Bom Dia-Gramador
Todas as manhãs quando o leitor
se depara com a nova edição diária do
Correio cacerense, seja assinante ou nas
bancas de jornais, como a do amigo Daud
na Major Carlos, quer saber das noticias
da véspera, o que aconteceu, o que vai
acontecer e por aí em diante, mas ignora o
óbvio, que pouca gente sabe da labuta
para o periódico chegar às suas mãos e
visão.
Claro, que o noticiário é o básico
do jornal e buscar, selecionar e editar é
missão do redator geral, o jornalista chefe,
mas o fundamental, a distribuição técnica,
estética e design gráfico, que consolida a
edição jornalística em amplo sentido,
traduz a perfeição através das mãos e
mente do diagramador, este profissional
anônimo, cujo trrabalho, nem sempre
remunerado a altura, dá o toque final em
tudo.
Aqui no Correio Cacerense temos
o artista Marcelo Costa, especialista em
paginações, repaginações de jornais,
designer em editorações e outros quetais.
Para se tornar um diagramador, não existe
um curso superior, mas existem
disciplinas oferecidas pelos cursos de
Comunicação Social, Comunicação
Visual (como Editoração) e Desenho
Industrial.
O diagramador atua nas áreas do
design gráfico, utilizada em meios de
comunicação, faz o planejamento e
organização dos elementos gráficos,
sejam fotos, ilustrações ou textos (muitas
vezes também acaba fazendo o serviço de
revisão do texto), prepara o material
antes de ser publicado, ou seja, seu
trabalho principal é montar a préimpressão. Em um jornal, por exemplo, é
o diagramador quem escolhe a posição em
que será colocado o texto, o título e a

LUZ BAIXA
O ministro Luiz Roberto Barroso, do
Supremo Tribunal Federal (STF), negou
provimento a recurso interposto pela
Federação da Indústrias no Estado de Mato
Grosso (Fiemt) que questionava a Taxa de
Segurança Contra Incêndio (Tacin). De
acordo com o ministro, o acórdão do
Tribunal de Justiça “está alinhado à
jurisprudência desta Corte [STF], que
reconhece a legitimidade dos Estados para
instituir taxa de prevenção de incêndios”.
Lascou-se a tentativa da ACEC e do
deputado Ulysses.
DIVÓRCIO-JÁ!
A Câmara dos Deputados aprovou na
quarta-feira (27) um projeto de lei que
permite à vítima de violência doméstica
solicitar ao juiz a decretação imediata do
divórcio ou do rompimento da união
estável. A matéria segue para apreciação do
Senado. O texto aprovado prevê a
necessidade de a vítima ser informada
sobre o direito de pedir imediatamente o
divórcio e a possibilidade de o juizado
decidir sobre esse divórcio sem tratar da
partilha de bens, que poderá ser feita
posteriormente.
NOTA BAIXA
Uma estudante foi detida depois de discutir
com a diretora de uma escola no Bairro
CPA III, em Cuiabá, na quarta-feira (27)
supostamente pela nota que recebeu. A
aluna foi encaminhada para a Central de
Flagrante. Ao ser ouvida, ela disse ter sido
agredida por um professor que se
apresentou como sendo policial civil. De
acordo com a polícia, ela vai responder por
desobediência e resistência à prisão. SMJ,
pode estar havendo abuso de poder nesta
questão.
SUJISMUNDOS
Moradores e comerciantes da Avenida São
Luiz estão reclamando que funcionários de
uma empresa terceirizada do DINIT que
faz a limpeza daquela avenida , estão
jogando o lixo retirado da pista no canal
paralelo à rodovia que serve para escoar as
águas das chuvas. O mais grave
segundoalguns, é que este expediente
escuso e sequente, está aos poucos
aterrando o canal, com iminente
consequencia de águas pluviais invadir
calçada e casas.
CER É SER MAIS!
O Centro de Especialidade e Reabilitação
(CER), da Secretaria de Saúde da
Prefeitura de Cáceres recebeu uma nova
van adaptada do Ministério da Saúde com o
que existe de mais moderno para
transportar pacientes para tratamento no
CER. O secretário de Saúde Tony Mendes,
explicou que o CER tem uma equipe
multidisciplinar com mais de vinte
profissionais, composta por
fonoaudiólogos, fisioterapeutas,
nutricionistas, assistente social, clinico
geral, neurologistas, enfermeiro, entre
outros. Ser é Fazer, Cer é Mais, Parabéns,
Tony Mendes.

imagem; em uma editora, é ele quem
configura o número e o tamanho das
páginas, ilustrações, índice etc.
Portanto, cabe a este profissional
todas as escolhas referentes ao design
gráfico,usando ferramentas modernas
como CorelDraw, Autocad, Photoshop
(para fazer tratamento de imagens e
diagramação de álbuns de fotos por
exemplo) e Adobe Pagemaker. Referimonos a este mui dígno profissional, para em
nome do amigo Marcelo, externar e
estender nossa homenagens aos
diagramadores de Cáceres, Mato Grosso e
Brasil, pela justa efeméride hoje
registrada no calendário, alusiva ao Dia
do Diagramador, cujo trabalho ajuda a
configurar o melhor estilo de página que
facilitará a leitura das pessoas.
No Brasil, não existe um curso de
ensino superior próprio para formar

diagramadores. Se aquele que trabalha
com as mãos é um artesão, o que trabalha
com a mente é um sábio e aquele cuja
inspiração e criatividade é um artista, o
que atua com a técnica é um profissional,
se usa a intuição é um místico e usando o
coração é um espiritualista, aquele que
trabalha com as mãos, mente,
inspiração,criatividade, técnica, intuição,
coração, gramáticas, dicionários,
computador, internet, erudição, mais
todos os recursos possíveis e prazos
i m p o s s í v e i s
é
u m
diagramador.Concluindo, as nossas
homenagens a estes profissionais que
organizam os textos, dão vida as páginas e
escrevem certo por linhas tortas, sinuosas,
com foto, sem foto, muito texto, pouco
texto, com espaço, sem espaço... E vamos
às páginas, que o leitor espera por esta
edição.

Gênero do Causo em sala de aula
O gênero causo pode ser uma
interessante ferramenta no ensino de
língua portuguesa. Os causos têm origem
na cultura popular, sobretudo na tradição
oral, que passa de geração para geração as
histórias do povo. Professor, você já ouviu
um causo?
Se sua resposta for não, saiba que
os causos são uma excelente fonte para o
ensino da língua portuguesa, oferecendo
um leque de opções para trabalhar
diversos assuntos em sala de aula. Você
pode trabalhar gêneros e variações
linguísticas utilizando divertidas histórias
que têm suas origens na tradição oral.
Os causos são histórias fantásticas
que podem ser engraçadas ou
assustadoras, mas que devem ser contadas
obedecendo a algumas regrinhas: um
causo, para ser bem contado, tem que
conferir às palavras entonação, ritmo e até
mesmo sotaque e expressões interioranas.
Esses elementos são
fundamentais para capturar a atenção de
quem ouve e provocar as mais diferentes
sensações. No Brasil, o povo mineiro tem

Leia e assine o
Jornal Correio
Cacerense
3223-1420

fama de bons contadores de causos, mas
esse gênero não fica restrito apenas a
algumas regiões, pois o causo agrada a
gaúchos e baianos.
Nossa proposta de aula consiste
em apresentar aos nossos alunos diversos
modelos de causos e, se possível, você
pode mostrar vídeos de alguns contadores
de causos em ação, como este, do ator e
contador de causos Rolando Boldrin.
Lembrando que, por se tratar de um tema
vasto e interessante, a aula deverá ser
dividida por etapas para que cada aspecto
dela seja devidamente contemplado. Feita
essa apresentação inicial, você deverá
pedir à turma, após dividi-la em grupos,
que escolha um causo e que observe nele
as variantes linguísticas presentes na
modalidade oral.
Explique que essa variação
linguística acontece em virtude de fatores
sociais, culturais e históricos e que não
deve ser objeto de distinção ou de
preconceito linguístico, considerando a
premissa de que a principal função da
linguagem é a comunicação. Observados

EXPEDIENTE

esses elementos, peça que os alunos
façam uma transcrição do português
falado nos causos para o português
escrito, pois não devemos ignorar o fato
de que o código deve ser preservado na
modalidade escrita. Esse pode ser um
exercício interessante para apresentar aos
alunos termos do vocabulário regional,
além de permitir que façam o papel de
revisores de língua portuguesa. Essa
atividade de retextualização permitirá que
a turma perceba traços da fala, além de
seus marcadores, na linguagem escrita.
Professor, é muito importante que
você deixe bem claro para seus alunos que
o causo não é um gênero inferior, pois
diversos escritores renomados, como
Graciliano Ramos e Mario Quintana,
escreveram histórias nas quais foram
preservadas marcas informais da fala e do
vocabulário do povo do interior. Tenho
certeza de que será uma atividade
interessante e prazerosa!
***___ Luana Castro - Graduada em
Letras
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FECHANDO TURMAS

As turmas e salas anexas do EJA e CEJA foram redimensionadas de acordo
com um estudo feito em 2018 concentradas na Escola Milton Marques Curvo

Vereadores buscam soluções
para EJA e CEJA em Cáceres
R
Assessoria

Foto: Assessoria

epresentando a Câmara
Municipal de Cáceres, os
vereadores Claudio
Henrique Donatoni (PSDB) e
Valdeníria Dutra (PSDB) foram à
capital do estado na tarde de
anteontem,
(27) para
providenciar soluções referentes
ao fechamento das turmas do
programa de Educação de Jovens
e Adultos (EJA) e à relocação das
salas anexas do Centro de
Educação de Jovens e Adultos
(CEJA).
Eles foram recebidos pela
assessoria do deputado estadual
Dilmar Dal Bosco (DEM) e
discutiram a situação com a
Secretaria de Estado de
Educação, Esporte e Lazer
(Seduc), representada pela equipe
pedagógica e pelo secretário
interino de educação, Alan Porto.
As turmas e salas anexas

não havia demanda suficiente
para o funcionamento de todas as
salas. As turmas foram desfeitas e
concentradas na Escola Milton
Marques Curvo. Isso causou um
empecilho para centenas de
estudantes residentes de áreas
afastadas desta escola.
De acordo com Claudio
Henrique, uma equipe técnica da

RODOU NA MADRUGADA

Barca da PM tromba com
mina premiada pela justiça
Da Redação

P

oliciais militares do 6º
Comando Regional da PM
em Cáceres, prenderam na
madrugada de ontem, Sueli de
Almeida Costa, em cumprimento a
um mandado de prisão em aberto
em desfavor da fulana, expedido
pela justiça de Mato Grosso,
quando ela caminhava
tranquilamente pela Rua José
Pinto de Arruda no bairro Jardim
Panorama em companhia de um
elemento desconhecido pelos
fardados.
Numa geral noi casal, nada
de suspeito foi encontrado pelos
policiais, mas na identificação de
Sueli, comprovou-se que ela
estava sendo procurada pela
policia, no mapa de mandados de

Claudio Henrique e Valdeniria buscam reativar as turmas

do EJA e CEJA em Cáceres foram
redimensionadas de acordo com

um estudo feito em 2018 que,
segundo a Seduc, comprovou que

BICHOS DO PANTANAL

Projeto leva educação ambiental
e vivência na natureza às escolas
Assessoria

F

ortalecer e estimular a
conexão com a natureza e
fazer disso uma prática no
cotidiano de escolas de Mato
Grosso. Esse é um dos objetivos do
Projeto Bichos do Pantanal, que
conta com o patrocínio da
Petrobras, e atua nos municípios
de Cáceres, Porto Estrela e região
com a meta de pesquisar e proteger
espécies da fauna do Pantanal
mato-grossense.
Para isso, o projeto conta
com o Programa de Educação
Ambiental, cuja ideia principal é
levar conhecimento e vivência
com a natureza a alunos e
professores das redes estadual e
municipal de ensino e também da
rede de escolas privadas.
Para se ter ideia, mais de 3
mil estudantes e cerca de 40
professores de escolas públicas já
foram beneficiados com ações
promovidas na segunda fase do

Seduc virá a Cáceres na semana
que vem.
“Quando eles vierem,
vamos chamar a comunidade
escolar para mensurar o interesse
dela em se matricular nas turmas
do EJA e CEJA. Comprovado
interesse suficiente, eles irão
reabrir as turmas”, relata o
vereador.

projeto, iniciada em outubro de
2018, oferecendo ferramentas
como binóculos e lunetas para
utilização pelos estudantes em
trilhas e praças públicas, o que
proporciona um conhecimento da
fauna mais aprofundado e uma
verdadeira conexão com a
natureza, com o lema “Conhecer
para preservar”.
O pesquisador Douglas
Trent explica que o Programa de
Educação Ambiental “Conexão
com a Natureza” surgiu a partir da
constatação de mais de 750
estudos publicados por
universidades de todo o mundo
que mostram que estamos
desconectados da natureza.
“Mais de 50% da
população mundial não mora mais
no campo e, no Brasil, esse número
é ainda maior, ultrapassa os 80%.
Está comprovado pela ciência que
a depressão, a violência e até
Foto: JCC

mesmo o déficit de atenção, por
exemplo, vêm dessa falta de
conexão com a natureza”, afirma
Trent, que atua na área há mais de
20 anos.
Os mesmos estudos, no
entanto, revelam que é possível se
reconectar com a natureza e, com
isso, ter uma vida mais leve e
saudável.
Por isso, cada vez mais
escolas do mundo estão adotando a
educação ambiental como um
princípio pedagógico.
Os benefícios, segundo o
pesquisador, são imensuráveis e se
ampliam para outras áreas do
conhecimento, como as ciências
exatas e sociais.
A professora da rede
pública de educação Maria
Aparecida Miranda participou do
curso Educação Ambiental: a
conexão com a natureza como
princípio pedagógico, realizado
e m P o r t o E s t r e l a , a 11 3
quilômetros de Cáceres, e afirma
que a vivência fará a diferença no
dia a dia com os alunos.

expedição de prisão da justiça.
Seu companheiro foi
dispensado e a fulana ganhou
carona até o Cisc no camburão da
PM, sendo encaminhada ao
presídio feminino de Cáceres,
onde já se encontra recolhida a
disposição da justiça.
Conforme os policiais, são
vários elementos procurados pela
justiça pelos mais diversos delitos
cometidos, alguns foragidos de
cadeias da região e de outros
estados, que circulam pelas ruas de
Cáceres, mas com o controle de
mandados de prisão pela PM, vez
por outra um premiado está sendo
grampeado e conduzido para seu
lugar específico, a cadeia.
Foto: PM/MT

Sueli de Almeida Costa vai passar umas férias atrás das grades

Pesquisador Douglas Trent, um mestre PHD em biologia
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GRIPE ZERO

Vacinação é destinada aos grupos prioritários. Existem dois tipos da vacina: a trivalente - que é distribuída pelo SUS - e a tetravalente, nas clínicas particulares

Campanha é antecipada e postos
devem abrir vacinação em abril
G1-MT c/ Redação
Foto: JCC

Importante vacinar para evitar gripe e possíveis agravamentos

A

campanha de vacinação
contra a gripe foi
antecipada pelo
Ministério da Saúde para o dia 10
de abril. Nos anos anteriores, a
campanha teve início no final do
mês de abril.
A vacinação é destinada
aos grupos prioritários: partir de
60 anos, crianças de seis meses
aos menores de cinco anos,
trabalhadores de saúde,
professores das redes pública e
privada, povos indígenas,

gestantes, puérperas (até 45 dias
após o parto), pessoas privadas de
liberdade – o que inclui
adolescentes e jovens de 12 a 21
anos em medidas socioeducativas
– e os funcionários do sistema
prisional.
Existem dois tipos da
vacina: a trivalente - que é
distribuída pelo SUS - e a
tetravalente, que é oferecida
somente nas clínicas particulares.
Os portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e

outras condições clínicas
especiais também devem se
vacinar. Este público deve
apresentar prescrição médica no
ato da vacinação.
Pacientes cadastrados em
programas de controle das
doenças crônicas do Sistema
Único de Saúde (SUS) deverão se
dirigir aos postos em que estão
registrados para receberem a
vacina, sem a necessidade de
prescrição médica.
O Ministério da Saúde
alerta que as pessoas se vacinem
dentro do prazo da campanha
para evitar gripe e seus possíveis
agravamentos.
É preciso que todos
estejam devidamente protegidos
antes do inverno chegar, já que a
vacina precisa de 15 dias para
garantir a proteção.
Segundo o Ministério da
Saúde, a vacina contra gripe é
segura e reduz as complicações
que podem produzir casos graves
da doença, internações ou, até
mesmo, óbitos.
Ela protege contra os três
subtipos do vírus da gripe que
mais circularam no último ano no
Hemisfério Sul, de acordo com
determinação da OMS,
(A/H1N1; A/H3N2 e influenza
B).

ARAPUTANGA

Vereadores questionam os
R$ 2,4 mi parado na conta
Assessoria

O

s vereadores de Araputanga
esperam do prefeito Joel
Marins de Carvalho (PSB),
explicação sobre o valor de R$ 2,4
milhões parado na conta da
prefeitura há mais de ano, conforme
informado pela contadora do
município. Conforme informações
dos vereadores, os recurso em caixa
são destinado para o setor de saúde
pública e só agora os vereadores
foram informados, de que, o
secretário de saúde está elaborando
projetos para destinação e uso do
dinheiro.
"Estamos esperando uma
explicação do prefeito sobre qual o
motivo que esse dinheiro está
parado na conta há mais de um ano e
também em relação aos projetos,
para que esses recursos sejam
utilizados em benefício do povo",

afirmou o vereador Jocelino da
Ótica.
Jocelino destacou ainda o
projeto que reajusta em 45% a taxa
de abastecimento de água e ainda
inclusão da cobrança da taxa de
coleta de lixo a partir de abril.
"Aprovamos o projeto com o
compromisso do prefeito melhorar
a qualidade dos serviços", disse o
vereador. “Os moradores não
reclamam do valor e sim da
qualidade do produto recebido",
afirmou.
Para ele, há mais de oito
anos, que a taxa de cobrança de
abastecimento de água não é
reajustada em Araputanga. "Apesar
do reajuste de 45% Araputanga
ainda tem uma das menores taxas
de cobrança de água da região",
frisou.
Foto: Ferreira Junior

FORA DA LEI

Policia da região procura
perigoso ladrão contumaz
Da Redação

P

oliciais de Jauru,
Figueirópolis D'Oeste,
Vale do São Domingoe e
Pontes e Lacerda na região de
Cáceres, estão à procura e na
captura do perigoso bandido
Edmir Gonçalves Moura, vulgo
Miltinho, conhecido pela sua
forma violenta de atacar suas
vitimas, sempre armado.
Se o leitor se deparar com
este elemento, que usa tatuagens
pelo corpo (braços, pernas e
costas) e tem uma das pernas
minimamente mais curta,
manco,ligue 190 e avise a
policia..
Acredita-se que o
marginal, foragido da justiça e da
cadeia, possa estar homiziado
nesta região, inclusive em sítios e
fazendas, pois como não tem
residencia fixa ultimamente e ou
familias nesta área, pode estar
prestes a cometer roubos, sua
especialidade.
Conforme a editoria de
policia do Correio Cacerense
apurou, Edmir, nascido em 6 de
setembro de 1988, filho de Elza
Rosa Gonçalves, no mes de

dezembro de 2006, tres meses
após ser maior de idade foi preso
acusado de cometer furtos em
Figuyeiropolis D'Oeste.
Na ocasião, furtou armas
de Weslei Marques de Souza,
entregando algumas para um
menor também ladrão.
Em abril de 2007, furtou

uma 1 motocicleta "Honda CG
125 Titan", cor vermelha, ano
1997, placa JYN4526,
pertencente à vítima Paulo Cesar
de Souza e foi preso em Pontes e
Lacerda, de onde saiu tempos
depois e voltou a delinquir, tendo
portando vasta folha de crimes a
responder perante a justiça.
Foto: PM/MT

Edmir Gonçalves Moura pode estar atacando na região
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Cáceres é um município de muitas outras potencialidades para o Turismo Rural

Turismo Rural em Cáceres
Editoria

Foto: Arquivo

Festival Internacional de Pesca, um legado de Aderbal e Orfélia Michelis

C

áceres é famosa pelo seu
Festival Internacional de
Pesca que já foi o maior
do planeta, infelizmente
perdendo o status para
Carlópolis, (PR) e se destaca
também pelo turismo de pesca,
mas igualmente ostenta em seu
rico potencial natural, o filão do
turismo rural. Este nicho surgiu
no âmbito das oportunidades e
possibilidade de se estimular os
agricultores no resgate da
ruralidade, cidadania, herança

cultural de toda a região de
Cáceres e fomentar o turismo
rural e dar sustentabilidade aos
agricultores familiares.
Desde 2011 quando foi
promovido o processo de
formatação do roteiro com
algumas oficinas, reuniões e
visitas técnicas durante sobre
Turismo Rural na agricultura
familiar, orientando produtores e
demais envolvidos sobre
sustentabilidade, a importância
da preservação ambiental, a

possibilidade de se aumentar o
emprego e a renda familiar, o
turismo rural de Cáceres pouco
noticiado, é uma realidade nos
ranchos e pousadas do município,
mas não explora a altura o seu
potencial.
Quatro anos após a
elaboração do projeto construído
como base no princípio da
regionalização territorial, com
envolvimento do Consorcio
Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional e

Turístico Nascentes do Rio
Paraguai, o turismo rural de
Cáceres, por falta de maior força
política não evoluiu.
No município de Cáceres
a exemplo dos outros municípios
teve o processo de inventário,
diagnóstico e conseguiu em
menos de 2 anos formatar em seu
destino várias opções de
produtos: Comunidade de
Piraputanga; Roteiro Ponta do
Morro, Gruta Dolina da Água
Milagrosa: Localizada a 40 km
do centro de Cáceres, com acesso
pela estrada que liga Cáceres à
Barra do Bugres.
Ali, onde foram
encontradas pinturas rupestres, a
gruta é formada por um enorme
buraco em um dos morros, com
água azul e transparente no
fundo. Propício para o banho e
mergulho, onde se tem uma
estrutura de hospedaem.
Alimentação e escada para se
descer na gruta. Temos o
Balneário Ponta do Morro, na
margem esquerda do Córrego
Piraputanga, a 21 km do centro de
Cáceres, caracterizado como
turismo de lazer, estruturado com
restaurante, piscina, pesque e
solte e trilhas ecológicas.
Ainda na Comunidade
Piraputanga, muitas outras
potencialidades estão sendo

observadas e em breve serão
apresentadas com produtos de
Turismo Rural Formatados Falar
no turismo de Cáceres, volvemos
a origem da cidade e apeamos na
fazenda Jacobina, considerada
um patrimônio histórico e
cultural, propriedade da família
do produtor rural Sr. Sebastião
Natalino Lara desde 1912.,
segundo ele seu pai Vitório da
Silva Lara, que adquiriu a
fazenda no ano de 1912, onde
nasceram e foram criados oito
filhos.
A fazenda foi dividida em
nove partes, mas hoje só duas
pessoas ainda tem terras é o caso
do Sr. Sebastião e sua irmã, ele,
casado com dona Terezinha
Arantes de Campos Lara, mais
conhecida como dona Teça. A
estrutura produtiva da fazenda é
contemplada com a produção da
pecuária leiteira e de corte e
piscicultura e o restaurante
Jacobina, já formatado para
atendimento aos turistas,
funciona no mesmo espaço onde
foi a senzala dos escravos, com
um cardápio delicioso
tipicamente da roça, atendendo
nos finais de semana e com
agendamento. Como se pode
notar, Cáceres é um município de
muitas outras potencialidades
para o Turismo Rural.
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Operação foi deflagrada com objetivo de apurar denúncia no comércio, Atacadão dos Calçados suspeito de comercializar roupas e tênis de marcas renomadas

Operação combate a pirataria
e apreende produtos na Capital
Assessoria | PJC-MT

Foto: PJC-MT

Muamba de boys falsos ricos foi apreendida com apoio da Decon

Q

uase 1000 peças de roupas e
tênis falsificados foram
apreendidos na manhã de
ontem, (28), na operação “Fictus 4”,
deflagrada pela Delegacia
Especializada de Defesa do
Consumidor (Decon), da Polícia
Judiciária Civil, em parceria com o
Procon Municipal.
O trabalho contou ainda
com apoio de policiais da Diretoria

de Execução Estratégica (DEE),
que auxiliaram no suporte logístico.
No comércio alvo da ação,
foram apreendidos produtos
falsificados das marcas Calvin
Klein, Nike, Asics, Adidas, New
Balance e Puma.
O proprietário da empresa
não foi localizado no momento da
ação, porém será responsabilizado
pelos crimes contra a propriedade

das marcas e concorrência desleal e
fraudes no comércio
A operação foi deflagrada
com objetivo de apurar uma
denúncia sobre no comércio,
“Atacadão dos Calçados” no bairro
Vista Alegre, em Cuiabá, suspeito
de comercializar roupas e tênis de
marcas renomadas, a valores abaixo
do mercado, possivelmente se
tratando de produtos piratas.

VENDE-SE

Jornal
Correio
Cacerense

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

TRATAR 65 99988-9615

BALCÃO240DENEGÓCIOS

No estabelecimento, os
policiais da Decon e fiscais do
Procon apreenderam 998
mercadorias falsificadas sendo 17
camisetas Calvin Klein, 16
camisetas Nike, 13 camisetas
Adidas, 1 boné Adidas, 1 boné Nike,
525 tênis Nike, 163 tênis Adidas, 47
tênis Asics, 173 tênis New Balance,
42 tênis Puma, totalizando 950
pares de tênis e 48 peças de roupas.
Além do comércio de
mercadoria ilícita, a loja não
possuía alvará de funcionamento
dos órgãos oficiais.
Segundo o delegado da
Decon, Antônio Carlos de Araújo,
as réplicas de marcas famosas eram
vendidas a preços populares, como
um par de tênis por R$ 60 ou dois
por R$ 100.
Camisetas e bonés eram
vendidos a R$ 30 a unidade e saiam
pelo valor de R$ 50 na compra de 2
exemplares.
Como o proprietário do
comércio não estava no local no
momento da ação, um vendedor da
loja foi conduzido a Decon para
prestar esclarecimentos.
Interrogado, ele disse ter pouco
contato com os donos da empresa e
que desconhecia a origem ilícita das
mercadorias vendidas na loja.

A Especializada irá
aguardar a confirmação da Perícia
Oficial e Identificação Técnica
(Politec), que fará perícia nas
mercadorias para atestar se tratar de
produtos contrafeitos ou
falsificados.
As condutas referentes ao
comércio de produtos falsificados
ou pirateados estão tipificadas no
artigo 190, inciso 1 da Lei 9.279/96,
do Código de Propriedade
Industrial, pena detenção de 3
meses a 1 ano; artigo 7, inciso 7,
VII, da Lei 8.137/90 da lei contra as
Relações de consumo, pena de 2 a 5
anos ou multa; por fraudes no
comércio, previsto no artigo 175,
inciso I do CPB, e ainda por
infrações praticadas dentro do
Código de Defesa do Consumidor
(Lei 8.078/90 em seu artigo 67).
Risco aos consumidores - Os
produtos originais são fabricados
obedecendo à legislação brasileira e
controle das agências de vigilância
sanitária, para garantir sua
segurança e eficácia.
Já os produtos falsos são
não passam por esse controle e não
têm as mesmas garantias dos
originais, além de não atender as
especificações técnicas de
fabricação, higiene e segurança.

VENDE-SE

VENDE-SE

01 LOTE 2.000 METROS QUADRADOS
SITUADO NESTA CIDADE SENDO
A FRENTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO E
FUNDOS COM A RUA MARECHAL
DEODORO – ESCRITURADO

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

TRATAR 65-99988-9615

TRATAR 65 99988-9615
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GOLEADA OPERÁRIA

A partida de ida entre Operário e Mixto, no último domingo, havia terminado empatada em 0 a 0, mas no returno, na noite de anteontem,, foi bem diferente

Mixtinho apanha de Chicote
caindo de quatro na Arena
S.N c/ Redação

Foto: reprodução

O

Operário VG goleou o Mixto,
por 4 a 0, e é o segundo
semifinalista do Campeonato
Mato-grossense Eletromóveis
Martinello. A decisão da vaga foi na
Arena. O Mixto está eliminado e o
Operário espera o adversário de União
ou Araguaia que decidem vaga na
semifinal nesta 5ª feira, em
Rondonópolis.
A partida de ida entre Operário
e Mixto, no último domingo, havia
terminado empatada em 0 a 0, mas no
returno, na noite de anteontem,, foi bem
diferente. Nos primeiros 15 minutos, a
postura tática das duas equipes impediu
chances claras de gol. Enquanto o Mixto
tentava encontrar espaços, o OperárioVG, até então melhor defesa do
campeonato, ao lado do Cuiabá, se
defendia bem e saía no contra-ataque.
O alvinegro foi conseguir a
primeira oportunidade aos 16 minutos.

Dinelson tentou o passe, a bola bateu no
zagueiro e voltou limpa. O jogador
ajeitou e chutou por cima do gol. Aos 20,
nova oportunidade, desta vez, em bola
parada. Dinelson cobrou falta, na quina
da área. A zaga tentou afastar e quase
marcou contra. A bola saiu e ainda tocou
na rede pelo lado de fora.
A equipe de Várzea Grande
reagiu aos 24. Gil, em linda jogada pela
direita, tocou entre as pernas do
defensor. Em seguida, cruzou forte na
área, a bola desviou no zagueiro
Matheus e o goleiro do Mixto se esticou
para defender. O gol do Operário saiu
aos 30 minutos, em uma bonita jogada
do camisa 9, Felipe. O jogador recebeu
de costas para a zaga, virou, cortou o
zagueiro Welington e, de fora da área,
bateu no canto do goleiro alvinegro: 1 a
0.
O Mixto tentou reagir. Aos 33,
Dinelson bateu, porém, com desvio da

zaga, a bola ficou fácil para defesa do
arqueiro adversário. Mais vulnerável ao
tentar buscar o empate, o Mixto acabou
levando o segundo, aos 38 minutos.
Abner recebeu lançamento, deixou o
zagueiro no chão e tocou para o gol: 2 a
0. A bola ainda tocou em Rodrigo Biro e
parou no fundo da rede. Logo após o
tento, o atleta reserva do alvinegro
Mateus Aguiar acabou expulso por
reclamação.
Na volta do intervalo, o Mixto
tentou diminuir a desvantagem. Logo
aos 3, Willian Amendoin entrou na área,
cortou o marcador e chutou por cima do
gol. A melhor chance, porém, surgiu aos
8 minutos, quando Dinelson cobrou
escanteio e Coutinho subiu totalmente
sozinho, mas acabou cabeceando para
fora.
O balde de água fria para o
Mixto veio aos 15 minutos. O zagueiro
Mateus subiu ao ataque, saiu driblando

CLASSIFICADO

Luverdense faz lição de casa
depenando o Galo do Norte
S.N c/ Redação

O

Luverdense fez a lição de casa
na noite de anteontem, ao
vencer o Sinop, por 1 a 0, no
Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde
e se classificar para a semifinal do
Campeonato Mato-grossense
Eletromóveis Martinello. No primeiro
confronto, no gigantão, houve empate
em 0 a 0 e com este novo resultado, o
Galo do Norte está eliminado do
estadual.
O Sinop entrou em campo com
4 desfalques, dentre eles o zagueiro
Kazu e o atacante Michel. No primeiro
tempo, o confronto foi bem equilibrado

com o Luverdense buscando atacar
mais. O Sinop chegou bem com Nata,
que chutou bem e o goleiro defendeu. O
Sinop teve ao menos uma boa chance de
marcar, mas foi o time de Lucas do Rio
Verde quem abriu o placar. Moises
chutou, a bola acertou na trave e, no
rebote, Igor marcou aos 22 do primeiro
tempo: 1 a 0.
O Sinop continuou se fechando
na zaga, mas o sistema de criação pouco
evoluiu. O goleiro do Galo salvou o
segundo gol quando ficou cara a cara
com Wilson Junior e ficou com a bola.
No segundo tempo, o Luverdense partiu
Foto: Assessoria

Mesmo com um gol anulado, o Verdinho venceu o Sinop
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para cima em busca do segundo gol para
liquidar a fatura. Mas em diversos lances
esbarrou na defesa sinopense. O Galo do
Norte chegou a marcar um gol, aos 27
minutos. Batista fez mas o assistente
Paulo Cesar apontou impedimento e o
gol foi anulado. O técnico Gianni Freitas
fez três mudanças. A última foi aos 29
minutos quando colocou Elber para dar
maios potencial ofensivo e tentar o
empate.
O Luverdense, mais cauteloso,
chegou a fazer o segundo gol com Lucas
Cassiano aos 31 minutos, mas a
arbitragem também anulou, apontando
impedimento. O Sinop não se entregou e
no finalzinho, quase saiu o empate.
Deivison driblou o zagueiro, chutou
com perigo e a bola 'raspou' na trave. O
time de Lucas do Rio Verde administrou
a vantagem nos instantes finais e
garantiu a vitória.
“ C h e g a m o s o n d e
conseguiríamos chegar no nosso limite
que nos deixa com a sensação do dever
cumprido. Tivemos 3 chances. Faltou a
bola entrar. A única bola que o
Luverdense chutou em gol entrou”,
avaliou o técnico Gianni de Freitas.
O treinador Junior Rocha disse
que o confronto foi muito difícil também
pela pressão por conseguir o resultado.
Com a eliminação, o Sinop Futebol
Clube não repetiu o desempenho dos
últimos dois campeonatos quando
chegou nas finais e garantiu vaga na
Copa do Brasil (este ano pela
competição nacional enfrentou o Santa
Cruz-Recife).

Com a goleada Operário fica com uma das vagas semifinais

e, ao ser desarmado, acabou pisando no
braço do zagueiro adversário. O juiz viu
falta e deu cartão vermelho para o atleta
mixtense.
Na sequência, já se
aproveitando da vantagem numérica em
campo, o Operário-VG quase ampliou.
Felipe invadiu a área, adiantou e bateu
cruzado. O goleiro do Mixto defendeu,
mas a bola ainda tocou na trave. O
alvinegro continuou na busca de
diminuir a diferença. Alan Júnior
recebeu na entrada da área e, com
desvio, chutou para fora. Aos 21, Alef
tentou de fora da área e desperdiçou
oportunidade para o Operário e aos 23, o
terceiro gol da equipe de Várzea Grande.

Gil cruzou na pequena área, o zagueiro
Wellington escorregou e a bola sobrou
limpa para Felipe que, com calma, ainda
driblou o goleiro e ampliou a vantagem.
Sem querer saber de diminuir o
ritmo, o Operário ainda marcou mais um
aos 35. Alef aproveitou cruzamento e
cabeceou. A bola desviou em Izael e o
goleiro ainda tirou, mas o árbitro
apontou que já havia cruzado a linha e
validou o tento. O Mixto ainda tentou
aos 41. Willian Amendoin bateu
colocado no canto e Naldo saltou para
defender.
Final do confronto na Arena: 4
a 0 para o time de Várzea Grande. O
Luverdense é o primeiro semifinalista.
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*****************
Paz, amor, saúde e muitos anos de
vida a Júlio Cezar Pouzo Costaldi
que ontem festejou data natalícia
ao lado dos amigos e familiares.
Que Deus lhe conceda um ano de
realizações e conquistas. Feliz
Aniversário!

By Rosane Michels

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

Esotérico
A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
concretização de projetos
profissionais e planos de
negócios que foram colocados em prática há
alguns dias atrás. O momento pode estar
relacionado com a apresentação de um
grande projeto.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
interiorização e maior contato
com seu mundo emocional, que passa por
um momento de retomada do equilíbrio. Um
problema relacionado à compra ou venda de
um imóvel é solucionado.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
concretização de projetos
pessoais e profissionais, especialmente
relacionados a viagens e publicações. Uma
viagem internacional pode ser finalmente
marcada ou realizada.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
i n t e r i o r i z a ç ã o ,
distanciamento da vida social e contato
com amigos íntimos. O momento pode
estar relacionado a uma forte necessidade
de estudar algo novo.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
concretização de negociações
e acordos relacionados a uma parceria ou
sociedade financeira. O momento pode
indicar a aprovação de um empréstimo ou
um novo investimento.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a
Saturno e Plutão, e recebe
um ótimo aspecto de
Mercúrio e Netuno,
indicando um dia de solução de
problemas e dificuldades nas finanças
que estiveram presentes nos últimos dias
ou semanas. O momento pode envolver
a concretização de um novo negócio.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
concretização de acordos
relacionados a uma sociedade ou parceria
comercial. O momento pode estar também
relacionado à retomada do equilíbrio de um
relacionamento que passou por dificuldades.

A Lua continua em seu
signo, se une a Saturno e
Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia
de retomada do equilíbrio, que pode ter
sido perdido há dias ou semanas atrás.
O momento envolve a concretização de
um projeto, pessoal ou profissional.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão,e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
concretização de projetos de
trabalho. Se estiver envolvido em um
processo de seleção para começar um novo
emprego, pode ser contratado. Dia bom
para cuidar da saúde.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
interiorização e maior
envolvimento com seu mundo emocional,
que passa pela retomada do equilíbrio, que
havia sido perdido. O dia é ótimo para
descansar a alma.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
retomada de um romance que
passou por dificuldades nos últimos dias. O
momento pode indicar também um
problema resolvido com um filho. Dia bom
para o planejamento de um projeto criativo.

A Lua continua em
Capricórnio, se une a Saturno
e Plutão, e recebe um ótimo
aspecto de Mercúrio e
Netuno, indicando um dia de
retomada e concretização de
projetos em equipe, que apresentaram
problemas nos últimos dias. O momento
pode estar relacionado com um problema
solucionado com um amigo.

*****************
Destaque especial a advogada Adriane
do Nascimento que palestrou a alunos e
professores do IFMT campus Cáceres
com o tema Reforma da Previdência:
Perspectiva Crítica. Grande abraço.

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

Em tempo parabenizamos Helio do
Amaral pela passagem de mais um
aniversário. Que esse novo ciclo de vida
seja pleno saúde e prosperidades.

Um dia repleto de paz e harmonia ao boníssimo Bispo emérito
Dom José Vieira que todos os dias acompanha o nosso matutino.

