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Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio e, 
unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de revisão e reavaliações 

relacionadas à sua vida profissional e 
carreira, que passa, já há algum tempo, por 
mudanças estruturais. Projetos antigos 
voltam a fazer parte da rotina.

Esotérico

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio 
e, unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de reavaliação de projetos de 

médio prazo, que podem envolver o desejo 
de mudar-se de país. Uma viagem 
internacional transformadora pode estar 
relacionada a este período.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio 
e, unido a Saturno e em 
tenso aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de revisões e reavaliações 

relacionadas à emoções mais profundas e 
uma forte necessidade de transformação. 
Uma grande negociação financeira pode 
voltar à sua rotina.

P l u t ã o  c o m e ç a  o  
movimento retrógrado em 
Capricórnio e, unido a 
Saturno e em tenso aspecto 
com o Sol em Gêmeos, 

i n d i c a  u m  p e r í o d o  d e  m a i o r  
envolvimento nos relacionamentos, que 
p a s s a m  p o r  u m  m o m e n t o  d e  
reavaliações. Uma pessoa do passado 
pode voltar a qualquer momento.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio e, 
unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de introspecção e revisão de 

processos emocionais que envolvem sua 
rotina, especialmente a de trabalho, que 
passa por mudanças estruturais há alguns 
anos.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio 
e, unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
d e  i n t r o s p e c ç ã o  e  

reavaliação de sua vida como um todo. O 
momento é ótimo para começar um 
programa sério e transformador de sua 
saúde global: mente, corpo e espírito.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio 
e, unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de retomada de assuntos e 

questões que envolvem sua vida 
doméstica e familiar. O período pode estar 
relacionado com uma antiga ideia de 
mudar de casa, cidade ou país.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio e, 
unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de revisão de projetos e 

contatos comerciais importantes. O 
momento envolve interiorização e reflexão 
profundas e mudanças na maneira de ser e 
pensar.

P l u t ã o  c o m e ç a  o  
movimento retrógrado em 
seu signo e, unido a Saturno 
e em tenso aspecto com o 
Sol em Gêmeos, indica um 

período de revisão aprofundada e 
reavaliação de escolhas feitas no passado. 
Você passa por mais um processo de 
mudanças, que pode envolver um antigo 
projeto ou amor.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio e, 
unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
d e  i n t e r i o r i z a ç ã o  e  

distanciamento da vida social. Somente os 
amigos mais próximos terão vez em sua 
vida. O momento pode envolver o retorno de 
um antigo e importante contato comercial.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio e, 
unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 
de interiorização e revisão 

aprofundada de seu mundo emocional e de 
tudo o que envolve o amor, sua maneira de 
amar e ser amado. Uma paixão antiga pode 
bater novamente em sua porta.

Plutão começa o movimento 
retrógrado em Capricórnio 
e, unido a Saturno e em tenso 
aspecto com o Sol em 
Gêmeos, indica um período 

de revisão e reavaliações relacionadas às 
finanças. O momento pode envolver a 
retomada de uma antiga maneira de 
ganhar seu sustento. É hora de 
economizar.

By Rosane Michels

Curtindo merecido descanso o casal 
Marcos Araújo Chaves Jr e Joizeanne 
Pires. Desejamos uma feliz estada na 
cidade maravilhosa

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

Recebendo o carinho dos amigos e 
familiares a querida Fidelmaria Reis 
que trocou de idade ontem. Que esse 
aniversário seja o início de uma nova 
jornada plena de paz e muita saúde. 
D e s e j o  a  v o c ê  m u i t a  l u z  e  
prosperidades. Feliz Niver!!

No rol dos aniversariantes a simpática Rosângela Lazarin, a 
quem parabenizamos com os votos de que a alegria seja uma 
constante em sua vida e que Deus continue guiando todos os 
seus passos e iluminando cada vez mais os seus pensamentos. 

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

O parabéns mais que especial a Dona Negrinha que completou 92 anos de vida. Desejamos um ano de muita 
paz, saúde e muitos sorrisos ao lado dos filhos e familiares. Que Deus lhe abençoe e a conserve sempre feliz.
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 anderlei Moraes, 28, 
conhecido pelo vulgo de W“ A p a i x o n a d o , ”  u m  

elemento com problemas mentais, 
portador de esquizofrenia, usuário 
de drogas e que não diz coisa com 
coisa, foi preso por tentativa de 
estupro contra a própria mãe no 
ultimo final de semana em Pontes e 
Lacerda, onde morava com a 
genitora na Avenida 3, Residencial 
Glória, um fato que chocou a pacata 
comunidade da vizinha cidade.

O crime aconteceu porque o 
suspeito não aceita a mãe se casar ou 
ter um novo parceiro e que se isso 
algum dia acontecesse, o macho da 
casa seria ele, inclusive segundo sua 
mãe o mesmo tentou praticar sexo 
com ela, ameaçando tirar-lhe as 
roupas.

Ela não negou, que para se 
defender do desnaturado filho, usou 
uma faca tipo peixeira e desferiu-lhe 
um golpe nas mãos, oportunidade 
em que o filho tarado se evadiu, 

v o l t a n d o  p a r a  c a s a  
posteriormente, quando foi detido 
pelos policiais.

Num papo reto com os 
po l ic ia i s ,  Wander le i ,  ve lho  
conhecido nos meios policiais pelo 
uso de drogas, comprovou ser 
realmente um desequilibrado 
mental ,  falando abobrinhas,  
contando estórias fantasiosas, mas 
confessou que realmente, queria 
transar com sua mãe, que ele era o 
macho da casa e ela seria só dele.

“Estava em casa, e minha 
mãe é mulher, então eu preciso de ter 
relação sexual, ao invés de procurar 
na rua eu já faço em casa, e a vida é 
assim, se ela quer casar vai ter que 
ser comigo”, afirmou o suspeito que 
aparentava estar transtornado.

Segundo informações, 
Wanderlei  sofre de esquizofrenia, 
um transtorno psiquiátrico em que 
uma alteração cerebral dificulta o 
correto julgamento sobre a 
r e a l i d a d e ,  a  p r o d u ç ã o  d e  

e a elaboração de respostas 
emocionais complexas. 

Se não fazer o uso continuo 
de medicamento e um tratamento 

psiquiátrico ele fica agressivo.

Lambari D´Oeste – MT, 11 de Abril de 2019.
OPORTUNIDADE DE EMPREGO PARA PORTADORES DE NECESSIDADE 

ESPECIAIS E DEFICIÊNTES

Comunica a todos, que estão 
abertas vagas exclusivas para PNE's e PCD's - Pessoas com deficiência, acima de 18 
anos para todos os níveis de escolaridade.
Os interessados devem procurar o RH da empresa de segunda a sexta – feira das 07:00 ás 
16:00 ou entrar em Contato pelo Telefone: (65) 3228.1900 (Lambari D'Oeste) ou (65) 
3241-7800 (Mirassol D'Oeste) ou e-mail: e

Venha fazer parte da nossa equipe.

A empresa Agropecuária Novo Milênio LTDA, localizada na Rodovia MT 170, KM 60, 
Anexo I, Parque Industrial de Lambari D´Oeste – MT, 

elaine.munizrh@gmail.com  
tatiana.rh@cooperb.com.br 

 oliciais da 17ª BPM de 
Mirassol D'Oeste, na região Pde Cáceres, prenderam três 

indivíduos anteontem,  (15), pelo 
envolvimento no furto de um 
mercado e receptação de produtos. 
Um dos suspeitos ainda foi 
reconhecido por outro furto na 
cidade. 

A s  c â m e r a s  d e  
monitoramento do estabelecimento 
identificaram a ação de Luan Batista 
da Costa, 26 e Gilmar de Jesus, 41 na 
madrugada do domingo (14). Um 
deles foi reconhecido andando no 
bairro Jardim São Paulo, por já ter 
outras prisões por roubo. Ele tentou 
fugir antes da abordagem policial, 
mas foi capturado.

Os dois chegaram a negar 
envolvimento no crime, mas 
acabaram por confessar durante o 
depoimento. Eles ainda entregaram 
o terceiro suspeito Fernando Ramos 
Ribeiro, 28, responsável pela 
receptação dos produtos. 

Na residência dele foram 
encontrados fardos de arroz e 
diversos produtos ainda ensacados 
dentro do freezer.

Os militares ainda 

confeccionavam o boletim 
de ocorrência,  quando uma 
representante do Centro de 
Referência de Assistência Social 
(Cras) da cidade, disse que Luan  
poderia estar envolvido no furto da 

CPU da unidade. 
Indagado ,  o  suspe i to  

confessou e ainda disse onde teria 
escondido o objeto, em uma área de 
mata no pé da serra, no bairro Jardim 
São Paulo.

EXTREMO ABSURDO

Ruim da cachola é preso
ao tentar estuprar a mãe

Desequilibrado mental, confessou na policia que realmente queria manter  relações sexuais com sua mãe,  fato só não consumado pela reação da vitima

TV Amazônia c/ Redação

Wanderlei Moraes, vulgo “Apaixonado,” vai amar ficar no xilindró  

Foto: Reprodução TV Amazônia

MIRASSOL D´OESTE

Larápios e receptador vão prá
cadeia após furto em mercado

PM/MT c/ Redação

Ladrões ficaram de costas, para se esconder do flash policial   

Foto: Maricelle Vieira

BALCÃO240DENEGÓCIOS

Jornal 
Correio 

Cacerense

Jornal 
Correio 

Cacerense

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA SANTO ANTONIO 

CAVALHADA -  ESCRITURADO
METRAGEM 12X41 metros

TRATAR 65 99988-9615

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

TRATAR 65-99988-9615

VENDE-SE
01 LOTE NA RUA DOS PINHOS – 

RESIDENCIAL GARCIA - PERTO DO 
IATE - ESCRITURADO

METRAGEM 12X30 metros

TRATAR 65 99988-9615
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 tenente-coronel Antônio 
Nivaldo de Lara Filho, Oc o m a n d a n t e  d o  6 º  

Comando Regional da Polícia 
Militar, sediado em Cáceres, foi 
nomeado secretário executivo do 
Gabinete de Gestão Integrada 
Municipal (GGIM) em nossa 
cidade.

A recomendação do nome 
de Lara partiu do promotor de 
Justiça da Comarca do município, 

Augusto Lopes, durante a 
reunião de retomada do GGIM, 
que ocorreu na última quinta-
feira (11), no quartel do 2º 
Batalhão de Fronteira do 
Exército. 

O presidente do GGIM é o 
prefeito de Cáceres, Francis 
Maris Cruz.

Esse Gabinete tem como 
objetivo integrar as forças de 
segurança, que compreendem as 

( P J C ) ,  R o d o v i á r i a  
Federal (PRF), Federal (PF), 
Corpo de Bombeiros, Exército, 
R e c e i t a  F e d e r a l ,  P o d e r  
Judiciário, Ministério Público e 
Prefeitura Municipal.

A of ic ia l ização das  
atividades do GGIM foi feita por 
meio da assinatura do termo de 
cooperação (0337/2018/SESP), 
celebrado entre a SESP e o 
Município de Cáceres com 

objetivo do reforço das 
ações de Segurança Pública no 
município Cáceres. 

O GGIM é um projeto que 
originou do Gabinete de Gestão 
Integrada(GGI), da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública 
(Sesp).

Entre os trabalhos que 
serão desenvolvidos pelo GGIM 
es t ão  ações  no  t r âns i to ,  
prevenção ao uso de drogas, 
ações de enfrentamento ao crime 
organizado e ao tráfico de 
entorpecentes na região de 
Cáceres, além do projeto 'Paz na 
Escola', que tem objetivo de levar 
palestras as instituições de 
ensino.

Na análise do tenente-
coronel Lara “a comunidade só 
tem a ganhar” com mais essa 
integração institucional. Ele 
observa que o trabalho pode, por 
exemplo, leva à redução da 
evasão escolar e da violência nas 
escolas.

Durante a reunião o 
p romotor  Augus to  Lopes  
destacou a importância da 

i n d i c a ç ã o  T C  L a r a  
ci tando as caracter ís t icas 
profissionais dele. “Tem um 
perfil integrador, do bom 
articulador do trabalho em 
benefício da sociedade”.

Além da indicação do 
novo secretário executivo, a 
reunião tratou da atenção às 
escolas da região de Cáceres em 
relação à manutenção da 
segurança e assistência a toda 
comunidade escolar.  

A ideia é que a integração 
dos órgãos públicos possibilite a 
identificação das demandas 
prioritárias de cada unidade 
escolar da rede pública.

Participaram também da 
reunião o coronel Antonio Hervé 
Braga Junior, comandante do 2º 
Batalhão de Fronteira, as juízas 
da Comarca de Cáceres Hanae 
Oliveira, Helicia Vutti, e a juíza 
federal Ana Lya Ferraz.  

O projeto 'Paz na Escola' 
faz parte das ações do Gabinete 
de Gestão Integrada Municipal 
(GGIM) e um dos seus objetivos 
é diminuir a evasão e a violência 
nas escolas.

r u p o  E s p e c i a l  d e  
Segurança de Fronteira G(Gefron) apreende 85 

tabletes de pasta-base de cocaína 
que eram transportados em 4 
fardos amarrados nas garupas de 
duas bicicletas. O caso foi 
registrado na noite deste domingo 
(14), em Pontes e Lacerda.

D e  a c o r d o  c o m  
informações do Gefron, uma 
equipe fazia patrulhamento pela 

MT-473 quando percebeu 
que à margem da via existiam 
rastros de duas bicicletas, que 
seguiam para dentro da mata. Os 
policiais foram realizar buscas e 
logo encontraram as bicicletas e a 
droga nas garupas. 

Perto ainda foi localizada 
uma pistola Glock G17 GN4 com 
adaptador seletor para rajada, 
além de 10 munições calibre 9 
mm e 1 carregador.

EM CÁCERES

Tenente-coronel da PM assume
secretaria executiva do GGIM

O GGIM é um projeto que originou do Gabinete de Gestão Integrada(GGI), da Secretaria de Estado de Segurança Pública, descentralizando para o interior

Secom/MT c/ Redação

Encontro reuniu representantes da Prefeitura, Sesp, Judiciário, M.P e Exército   

Foto: Laura Gonçalves

Sesp/MT c/ Redação

Cargas de cocaína eram transportadas por mulas ciclistas  

Foto: Gefron/MT

FARINHA NAS BIKES

Mulas carregavam fardos
com drogas em 2 magrelas
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Por tres dias, a Arena da Sicmatur em Cáceres se transforma na 
cenográfica Gólgota de Jerusalém, palco da Paixão de Cristo, numa 
encenação teatral de 120 atores, fruto da parceria entre Prefeitura via 
Secretaria Municipal de Turismo e Cultura e equipe do Grupo de Oração 
Santa Terezinha da Catedral São Luiz, visando  investir na cultura da 
população e respeitar os valores religiosos. Página 03

Página 04

Página 06

Página 03

SEGURANÇA INTEGRADA

AVISO AOS NAVEGANTESW a n d e r l e i  M o r a e s ,  
vulgo“Apaixonado,” um elemento com 
problemas mentais, portador de 
esquizofrenia, usuário de drogas e que 
não diz coisa com coisa, foi preso por 
tentativa de estupro contra a própria mãe 
em Pontes e Lacerda, onde morava com a 
genitora no Residencial Glória. A vitima 
se defendeu golpeando o desnaturado 
filho (preso pela PM),  com um golpe de 
faca. 

Página 05

Na manhã da última sexta feira, (12), o 
Comandante do 6º CR/PM,  Ten. Cel PM Lara 
Filho esteve no, IFMT de Cáceres, participando 
de uma reunião do Projeto Lobo Guará, parceria 
com o Rotary Club de Cáceres e referido 
instituto, que visa a capacitação ambiental dos 
jovens adolescentes. Na ocasião foi feito o 
lançamento da sexta turma do projeto, com aulas 
previstas para junho. 

Página 03

VIA CRUCIS

Tríduo santo em Cáceres
encena a Paixão de Cristo

Jerusalém com o Gólgota construida por reeducandos será palco dos espetáculos que  acontecem na sexta-feira maior, sábado de aleluia e domingo de páscoa

Arena da Sicmatur será Palco cenográfico do martirio de Cristo   

Foto: JCC

GERAÇÃO AMBIENTAL

IFMT, VI-CR/PM e Rotary Club 
lançam 6ª turma do Lobo guará

Evento foi marcado pela parceira e 
integração entre as instituições   

Foto: Divulgação

DESNATURADO

Kendra Rayane de Carvalho, foi covardemente assassinada a tiros 
em frente da casa onde morava em Mirassol D'Oeste. O amigo dela, Halif 
Thiago dos Santos, foi baleado na região do abdômen e está internado no 
Regional de Cáceres sendo que o assassino Ronaldo José de Souza 
Oliveira, que registra passagens por drogas e lesão corporal, ex-marido da 
morta, encontra-se foragido.  Página 04

COVARDIA PASSIONAL

Assassinou ex com 3 balaços
arrebitando amigo da vitima

Kendra: tres tiros fatais a queima roupa; Ronaldo, está foragido  

Fotos: Reprodução

DIREITO & DROGA FINADA

Mula alegou que escondia
cocaína do parceiro morto 

GGIM/Cáceres empossa
novo secretário executivo 

Em Cáceres, Marinha
oferece vários cursos

Maluco apaixonado preso
ao tentar estuprar a mãe

Wanderlei Moraes, vulgo “Apaixonado,” 
vai amar ficar no xilindró   

Foto: Reprodução TV Amazônia 

eletrônica, mas retirou o 
dispositivo antes de seguir viagem. 
Os dois suspeitos de tráfico de 
d r o g a s ,  o s  1 4  t a b l e t e s  d o  
entorpecente e o veículo foram 
encaminhados para Polícia Civil em 
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Kendra Rayane de Carvalho, 17, 
foi covardemente assassinada a 
tiros em frente da casa onde 
morava na Rua Hélio Teixeira da 
Silva, frente ao Condominio 
Bezerra, no Jardim das Oliveiras.

O amigo dela, Halif 
Thiago dos Santos, 25, que estava 
em sua companhia, foi baleado na 
região do abdômen, socorrido 
pela ambulância do Hospital 
Samuel Greve, mas devido a 
gravidade, encaminhado em 
seguida ao Hospital Regional de 
Cáceres, onde foi internado.

Logo depois do crime, o 
suspeito teria enviado uma 
mensagem para a ex-sogra, 
pedindo que ela fosse buscar a 
filha, que já estaria morta. Kendra 
deixou um filho.

De acordo com o boletim 
de ocorrência, registrado pela 
Polícia Militar que esteve no 

madrugada de sábado último na 
vizinha cidade de Mirassol 
D'Oeste, quando a adolescente 

m feminicidio com 
tentativa de homicidio Ufoiram registados na 

estava guardando a droga 
em Goiânia para um conhecido seu 
que foi morto e resolveu devolver o 
entorpecente. Já o motorista afirmou 
que o veículo é de sua propriedade e 
que faz uso de tornozeleira 

clube, informando ao 
segurança que ela seria menor de 
idade e deveria ser retirada do 
local.

Quando da saída de 
Kendra do clube com o amigo 
Halif, Ronaldo teria seguido o 
casal e na porta da casa dela, 
efetuou quatro tiros, tres fatais 
contra a jovem e um no rapaz, 
evadindo-se em seguida.  

Para a policia, o caso, a 
priori trata-se de um feminicidio 
passional e uma tentativa de 
homicidio, que pode render 
futuramente uma pena longa para 
o criminoso. 

As investigações estão a 
cargo do delegado Miguel 
Macario delegado.

loca l  cu idando  das  
primeiras providencias,  o 
principal suspeito é Ronaldo José 
de Souza Oliveira, ex-marido da 
vítima, não tinha ainda sido 
capturado até o fechamento desta 
edição, mas segundo os policiais, 
deve ser preso brevemente, pois é 
conhecido dos fardados, devido 
suas passagens por uso de drogas.

Segundo se apurou até o 
momento, a adolescente tinha ido 
em clube de festas do município, 
onde encontrou ex-companheiro 
Ronaldo, que já havia segundo a 
mãe da mesma, ameaçado a filha 
com mensagens no watsapp na 
véspera, dizendo que iria matá-la 
e para concretizar o crime, armou 
uma cilada para tirar a jovem do 

 Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) tirou de circulação Acerca de 14Kg de substância 

análoga à pasta base de cocaína. A 
apreensão foi realizada na manhã do 
último sábado (13), no km 741 da 
BR-070, em Cáceres, oportunidade 
em que dois mulas foram detidos.

O veículo Duster, com 
placas de Goiânia/GO, foi abordado 
durante uma fiscalização de rotina. 
Os dois ocupantes apresentaram 
versões contraditórias sobre os 
motivos da viagem, além muito 
n e r v o s i s m o  e  d i a n t e  d o  
comportamento suspeito, os PRFs 
iniciaram uma busca minuciosa na 
camioneta.

Foram localizados, em um 
compartimento preparado sob o 
porta-malas, 14Kg de substância 
análoga à pasta base de cocaína. O 
p a s s a g e i r o  ( C . F. A )  a c a b o u  
confessando que havia contratado 
G.G.O como motorista para 
transportar o entorpecente até o 
município de Pontes e Lacerda.

O suspeito disse ainda que 

FEMINICÍDIO & CIA

Executou a ex com 3 tiros
e tentou matar amigo dela

Assassino havia ameaçado matar a ex-companheira, que foi seguida ao deixar o clube com um amigo, e ainda teria ligado para o pai dela buscar o cadáver

Da Redação

Kendra, covardemente assassinada a tiros, (assassino Ronaldo no detalhe)   

Fotos: Reprodução

DROGA DE MORTO

Dupla roda no flagra da PRF
com14 kg de coca do defunto

Mulão alegou que apenas guardava a droga do amigo morto 

 Foto PRF/MT

PRF/MT c/ Redação

m incêndio destruiu uma casa no bairro Vila Irene, em Cáceres, na madrugada do último sábado (13). A moradora, 
uma jovem, de 23 anos, conta que estava em um show e quando retornou encontrou tudo destruído pelo fogo. Ela Uaponta o ex-marido como responsável pelo incêndio, pois estão separados há cerca de uma semana, e que seu ex-

marido teria ficado revoltado com o fato da mesma ir ao referido show.
De acordo com a Policia Militar, o incêndio teria ocorrido por volta das 3h da madrugada deste sábado (13). O 

suspeito esteve nas imediações, segundo as primeiras investigações. A mulher chegou ao local por voltas 4h30, quando o 
incêndio já havia sido controlado.

A vítima diz que o ex não aceita o fim do relacionamento e faz constantes ameaças, tanto que existe na Delegacia da 
Mulher um procedimento contra o mesmo.  Ainda informou que já registrou outros boletins de ocorrência contra o homem.

Segundo a vítima, ela possui 3 filhos, sendo que apenas o bebê de 10 meses é de seu ex-marido, e que a residência em 
que mora é alugada e ficou completamente destruída. A Policia Civil investiga o caso.

VIROU CARVÃO

Vitima acusa o ex de atear
fogo em casa no Vila Irene
Bom da Noticia c/ Redação
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parceria entre as instituições 
fortalece o projeto e que em breve 
será transformado em “Programa 
Lobo Guará'' que servirá de 
referência para o Estado de Mato 
Grosso.

O Diretor do IFMT - 
Campus Cáceres, Salmo César, 
apresentou muito solícito a parceria, 
disponibilizando a estrutura e 
professores do campus para atuarem 
de forma efetiva no projeto. 

Já o presidente do Rotary 
Club de Cáceres, Jorge do Rotary, 
agradeceu a oportunidade de que 
instituições estejam alinhadas e 
imbuídos na causa educacional 
ambiental, levando o conhecimento 
para os jovens e encaminhando-os 
para um futuro promissor, como 
cidadão comprometido com a causa 
ambiental preservando a fauna e 
flora da região de Cáceres.

a manhã da última sexta 
feira, (12), o Comandante Ndo 6º Comando Regional o 

Tenente Coronel PM Lara Filho 
esteve no Instituto Federal de Mato 
Grosso, IFMT Campus Cáceres – 
Prof. Olegário Baldo, participando 
de uma reunião do Projeto Lobo 
Guará, projeto esse originário da 
Policia Militar Ambiental, que tem 
parceria com o Rotary Club de 
Cáceres e o Instituto Federal de Mato 
Grosso – IFMT em Cáceres que visa 
a capacitação ambiental dos jovens 
adolescentes da rede da Educação de 
Cáceres e municípios vizinhos.

O Projeto Lobo Guará tem 
como idealizador o 3º Sargento PM 
Francisco Silva de Oliveira que 
atualmente encontra-se na reserva 
remunerada, mas que está em plena 

a t i v i d a d e  n o  
desenvolvimento do projeto. Além 
do anfitrião o diretor do campus da 
IFMT em Cáceres, professor Salmo 
César da Silva, participaram da 
reunião o Comandante da Policia 
Militar Ambiental o Capitão PM 
Roosevelt, do Professor Reginaldo 
Antônio Medeiros, o presidente 
Jorge Antônio Rodrigues do Rotary 
Clube de Cáceres.

Na reunião foi marcado o 
lançamento da sexta turma da 1ª e 2ª 
Fase que iniciará as aulas, previsto 
para o dia 1º de junho deste ano, com 
a participação de jovens de 12 a 18 
anos de idade. 

O evento foi marcado pela 
parceira e integração entre as 
instituições envolvidas, onde o Ten. 
Cel. PM Lara Filho ressalta que a 

Para o prefeito Francis 
Maris Cruz, a prefeitura de Cáceres, 
através da Sicmatur, tem investido 
na cultura e que esse teatro da 
encenação da Paixão de Cristo tem o 
propósito de levar o público a 
reviver um pouco desses momentos 
da história de Jesus, que nos deixou 
ensinamentos de um Deus vivo e da 
maior prova do seu amor por nós, 
seus filhos amados, dando sua vida 
para nos salvar, e que sirva também 
como reflexão para todos nós 
cristãos.

história é conhecida por 
todos, mas encená-la, tem sido uma 
tarefa difícil e de muita dedicação. 

Na verdade, um desafio para 
os nossos artistas, que durante os 
ensaios tem se emocionado bastante, 
p o r  e s t a r e m  t e n d o  e s s a  
oportunidade, de representar uma 
pequena parte da história de 
humildade e sofrimento que Jesus 
viveu.   São cenas fortes, em que os 
personagens, irão relembrar a todos 
nós, um pouquinho da passagem de 
Jesus nesta terra.”

(oito reais);Apresentar 
certificado/diploma de escolaridade 
compatível com o curso pretendido

O s  c a n d i d a t o s  s e r ã o  
submetidos a um teste suficiência 
físicos, constando das seguintes  
provas: de natação, na distancia de 
25 metros, sem limite de empo: e de 
permanência,  f lutuando sem 
qualquer auxílio, com duração de 
dez minutos. 

Para serem submetidos ao 
teste, os candidatos deverão 
apresentar atestado médico, emitido 
há menos de um ano, por médico do 
trabalho, que comprove bom estado 
de saúde física e mental e 
explicitamente condições visuais e 
auditivas.

bertas no dia 4 último, as 
inscrições para o Curso de AAdaptação para Cozinheiro, 

Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de 
Saúde trabalhar a bordo das 
embarcações da área de atuação da 
Agência Fluvial de Cáceres, num 
total de 20 vagas, continuam até o 
dia 6 de maio.

No ato da inscrição o 
candidato deverá apresentar as 
seguintes qualif icações:  Ser 
brasileiro (ambos os sexos) nato ou 
naturalizado, com idade mínima de 
18 anos em 06 de maio de 2019 e não 
possuir escolaridade inferior ao 9º 
ano do Ensino Fundamental, possuir 
RG e CPF e efetuar  o pagamento de 
taxa de inscrição no valor de R$8,00 

 Prefeitura de Cáceres, 
a t r avés  da  Sec re ta r i a  AMunicipal de Turismo e 

Cultura, em parceria com a equipe 
do Grupo de Oração Santa Terezinha 
da Catedral São Luiz de Cáceres vai 
apresentar durante três dias, um 
espetáculo teatral com a encenação 
da Paixão de Cristo, tendo como 
intuito investir na cultura da 
população e respeitar os valores 
religiosos.

Será de 19 a 21 de abril, 
próxima semana, na Praça de 
Eventos da SMTC – Secretaria 
Municipal de Turismo e Cultura.

Para o espetáculo, está 
sendo construída uma cidade 
cenográfica com uma estrutura em 
torno de 85 metros, com a mão de 
obra dos reeducandos do sistema 
prisional de Cáceres, em parceria 
com o Conselho da Comunidade, 
Cadeia Pública de Cáceres e Juíza da 
1ª Vara Criminal da Comarca de 
Cáceres.

Ao todo, serão 120 atores 
participando do espetáculo, com 
toda boa vontade e dedicação, sendo 
que, mesmo sem disponibilidade de 
tempo, não mediram esforços a fim 
de se fazerem presentes, todos os 
dias dos ensaios, no Centro de 
Eventos da Sicmatur, a partir das 23 

morte de Jesus Cristo, 
fazendo com que o público, visualize 
e sinta as emoções daquele momento 
histórico como também um 
pouquinho do sofrimento de Cristo, 
para salvar seu povo.

Segundo o Secretário Junior 
Trindade, que tem acompanhado de 
perto o trabalho dos Artistas: “Essa 

h o r a s ,  d e i x a n d o  s e u  
descanso, sua casa, família e seus 
afazeres, com o objetivo de levar ao 
público, esse momento de reflexão e 
de fé, que sem sombra de dúvidas irá 
contagiar e emocionar a todos os 
presentes.

Será um grande espetáculo, 
que durante a apresentação, trará um 

TEATRO SANTO

Cáceres encena Paixão de
Cristo no final de semana

Ao todo 120 atores representarão cenas da maior história da humanidade na cidade cenográfica construida na Arena da Sicmatur, por reeducandos

Da Assessoria

Cidade cenográfica da Paixão de Cristo será implantada na Sicmatur   

Foto: JCC

LOBO GUARÁ

Parceiros prestigiam lançamento
de nova turma no IFMT/Cáceres
Assessoria c/ Redação

Evento ratificou parceira e integração entre instituições envolvidas   

Foto: Divulgação

CISNES BRANCOS

Marinha do Brasil oferece
vários cursos em Cáceres

Assessoria

Agencia fluvial da Marinha de Cáceres, na Praça Barão   

 Foto: JCC
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Muitas fantasias embalam o 
universo infantil, dizem até que as crianças 
falam com os anjos, aqueles amigos 
invisiveis que a gente criava e pensava 
dialogar em nossos monólogos de antanho, 
quiçá, meio fora de moda em tempode de 
pokemón e similares do mundo virtual. 

A ingenuidade dos inocentes era 
tamanha naqueles idos de nossa infância, 
que nosveio a tona a semana passada, 
aquela moeda de 200 réis, que havíamos 
plantado pensando dalí germinar e nascer 
um pé de dinheiro. 

Posteriormente, já adolescentes, 
quando gastava além do bolso, os adultos 
nos alertavam que dinheiro não dá em 
árvore, mesmo papo de um deputado 
federal de Mato Grosso, lacaio do poder 
num canal de TV de Cuiabá, para justificar 
a falta de recursos do governo federal à 
setores da comunidade thcpa & cruz. 

Claro, que o mote voltou a tona da 
nossa cachola, décadas depois quando o 
dito cujo político veio com esta falácia 
esfarrapada, quando se sabe que o país 
retém na fonte do consumo do povo 
trabalhador, mais de R$ 730 bilhões 
somente este ano,dos quais, R$ 9 bilhões e 
995 milhões em Mato Grosso no mesmo 
período e mais de R$ 2 trilhões em 2018. 

Então, amigos, dinheiro tem e 
muito, o que falta é uma equanimidade de 
direitos, pois grande fatia desta dinheirama 
vai para o luxo dos poderosos e seus lacaios 
em Brasília. 

Aliás, isso não é segredo prá Chico 
ou Francisco, assim como também, não é 
segredo que dinheiro pode sim dar em 
árvores, desde que não se agrida o meio 
ambiente e se respeite a Santa Mãe 
natureza. 

Se os impunes gafanhotos de 
gravata e sua peonada com moto serra e 
correntões estivessem atras das grades, o 
desmatamento erradicado e em seu lugar, 
houvessem florestas e agricultura com 

manejo correto, as árvores dariam 
pencas de dinheiro e não estamos aqui nos 
referindo ao vegetal  Callisia Repens, 
nativa da América Tropical, chamada de 
dinheiro em penca, dinheirinho, tostão e 
mosquitinho, que leva estes nomes, pelo 
fato de suas folhas apresentarem um 
formato que recorda uma moeda. 

Nem das páginas do livro dos 
professores Remoaldo e Maria Aparecida: 
“ Plantei uma moeda, nasceu um pé de 
dinheiro,” e sim, das plantas que semeadas 
em solo fértil, produzem riquezas, oposto 
do solo árido consequencia das queimadas 
e desmatamentos. 

Veja o amigo leitor, que de agosto 
de 2017 a julho de 2018, dados dos 
ministérios do Meio Ambiente e Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações, 
apontavam  uma área desmatada de 7.900 
km² na Amazônia Legal, incluindo neste 

espaço, o nosso Mato Grosso, mais 
pra Mato Fino. 

A análise foi feita com base em 
dados do Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia Legal por 
Satélite (Prodes). No período analisado, foi 
mapeado pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) 7,9 mil km² de 
áreas desmatadas em todo o bioma. 

O índice é o maior registrado nos 
últimos 10 anos e como certeza, não vai 
parar de crescer, apesar da luta constante e 
infelizmente inglória dos reais voluntários 
amigos da natureza, como Bichos do 
Pantanal, Lobo Guará e outros, que 
acreditam que dinheiro se dá em árvore e 
comungam com a gente o quinhentista 
aforisma de Caminha: Em se Plantando, 
tudo dá, no que concluimos, em se 
desmatando, nada dá, uma triste realidade. 

Hoje é dia 16 de abril, Dia Mundial 
da Voz! Se você acha que é uma data 
irrelevante, foi exatamente por isso que ela 
surgiu aqui no Brasil, em 1999. A data foi 
pensada  pa ra  d i s s emina r  a lguns  
conhecimentos sobre a voz e orientar a 
população, evitando problemas de saúde. A 
voz é muito importante porque ela expressa 
todos os nossos pensamentos e sentimentos. 

Grande parte da nossa comunicação 
se dá pela nossa voz, ela representa muito da 
nossa personalidade e também das nossas 
emoções, então precisamos ter uma relação 
mais próxima com a nossa voz. Por 
exemplo, gelado e voz não são compatíveis, 
assim como o sono é indispensável e, acima 
de tudo, a respiração. Não apenas as apenas 
pessoas que usam a voz para trabalhar 
precisam ficar atentas à esta parte 
importante do corpo humano. Todos nós 
precisamos ter atenção para cuidar da voz e, 
dessa forma, conseguir evitar algumas 
doenças.

Uma pessoa rouca pode parecer 
normal, mas a a rouquidão é o primeiro 
sintoma do Câncer de Laringe. Ela é 

considerado habitual e corriqueiro, 
mas não pode ser considerado normal. Se a 
rouquidão não passar em 15 dias, é preciso 
procurar um profissional para fazer a 
investigação ou uma avaliação aprofundada 
da voz. Então é fundamental ficar atento às 
alterações da voz.  

Devemos tomar alguns cuidados 
para manter a saúde da voz em dia e o 
principal hábito é se hidratar. A nossa voz 
acontece pela vibração de dois músculos 
dentro da garganta em atrito constante. Por 
isso, ela precisa estar sempre lubrificada e o 
jeito mais fácil é manter o corpo hidratado. 
Por isso, o indicado é beber um copo de água 
a cada duas horas, pelo menos, assim a voz 
não corre risco de ser lesionada.

Mais importante do que fazer algo 
para manter a voz saudável é evitar alguns 
comportamentos, como os chamados 
abusivos. Gritar, falar por tempo prolongado 
e falar muito alto em um ambiente 
barulhento sãos alguns dos comportamentos 
abusivos. Todos esses comportamentos 
exigem um esforço da voz a mais do que 
estamos preparados e podem causar algum 
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RENAN X SELMA

JANAÍNA/SELMA

LÁ VAI TIJOLADA!

CENTENÁRIO

SELETIVO/PROFESSOR

O ex-presidente do Senado, Renan 
Calheiros (MDB-AL) comentou, por meio 
do Twitter, a cassação da juíza Selma 
Arruda (PSL), decidida pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato Grosso. Ele 
cobrou do Ministério Público Federal a 
responsabilização criminal da senadora 
cassada. “Contra fatos não há argumentos, 
se o MPF não exigir a responsabilidade 
criminal, em havendo recurso, a senadora 
vai continuar no mandato, em liberdade, 
sem tornozeleira e ainda querendo 
investigar STF e STJ”, disse Calheiros.

Com meio pé na presidencia da Assembléia 
Legislativa de Mato Grosso, a atual vive 
Janaína Riva, comentou também a 
cassação do mandato da senadora Selma 
Arruda e conforme ela, a falta de 
experiência de Selma a fez cometer um erro 
grosseiro de crime eleitoral. (A denúncia dá 
conta que Selma praticou campanha 
extemporânea, que é a realização de 
atividades ligadas ao processo eleitoral 
antes do prazo estabelecido por lei). Para a 
deputada e vice-presidente do Legislativo 
estadual, a falta de experiência deve ter 
feito com que Selma acabasse cometendo 
esse erro grosseiro de crime eleitoral, que 
formalizou-se um caixa dois.

Custo de construção do metro quadrado 
(m2) acumulou alta de 5,66% em Mato 
Grosso no período de 1 ano. O acréscimo 
foi puxado pelo aumento de 7,93% no 
componente material de construção e de 
3,1% na mão de obra. Entre março de 2018 
e março de 2019, o m2 subiu de R$ 
1.075,05 para R$ 1.135,98, de acordo com 
o Índice Nacional da Construção Civil, 
calculado pelo IBGE. A despesa com 
materiais subiu de R$ 570,16/m2 para R$ 
615,40/m2 em 1 ano e representa 54% do 
pacote da construção civil. Já a mão de obra 
foi de R$ 504,89 para R$ 520,58 no mesmo 
período. E a inflação ficou longe dos 4%, se 
liga, Mané!

Um pescador aposentado cuiabano de 104 
anos, Benedito Borges dos Santos, 24 
filhos, foi um dos detaques da festa dos 300 
anos de Cuiabá, sentado em sua rede, 
falando cuiabanês, dizendo das saudades 
da época em que vivia no Rio Cuiabá, de 
onde tirava o sustento da família. “Até 
choro de vontade de voltar naquele tempo 
bom, desde de criança eu ficava na canoa 
com papai segurando a jiripoca, puxando a 
linha, disse o ancião na entrevista a TV 
Centro-América. Coisas que mostram 
ainda valer a pena, ser vivo.

Quem tá a perigo, atras de um bom 
emprego, eis a dica: a Prefeitura de Sinop, 
por meio da Secretaria de Educação, 
Esporte e Cultura, lançou o edital 002/2019 
para processo seletivo simplificado, 
destinado à seleção de professores, com 
contratação por tempo determinado. Os 
salários chegam a R$ 3.025,66. Ao todo, 
são ofertadas 47 vagas para a função de 
professor. Cinco são para Pessoas com 
Deficiência (PCD's). A carga horária é de 
30 horas semanais, com uma remuneração 
de R$ 3.025,66 para que o profissional atue 
na educação básica. O candidato, deve 
possuir licenciatura em pedagogia/normal 
superior.

EDITORIA

prejuízo. 
Além de evitar pigarrear, tirar a 

secreção da garganta, porque isso agride as 
pregas vocais, elas se chocam e os músculos 
se machucam. O hábito de uma tosse seca 
também deve ser evitada, assim como, deve 
ser evitado o tabaco, pois ele é altamente 
prejudicial à saúde do nosso corpo e 
diretamente relacionado ao Câncer de 
Laringe. 

O cigarro paralisa o cílios do 
sistema respiratório que faz toda a limpeza 
da respiração. Além dos esclarecimentos, 
fica aqui um recado para que todos possam 
se conscientizar neste Dia da Voz, esta que é 
a maior ferramenta de comunicação. Ao 
apresentar um trabalho, conversar com um 
cliente, tentar explicar uma ideia, em 
qualquer situação da vida, a voz pode fazer a 
diferença. Ela pode impor respeito ou 
denotar fragilidade simplesmente pelo uso 
correto ou incorreto. 
***___Lidia Cristina da Silva Teles, 
P r o f e s s o r a  d o  D e p a r t a m e n t o  d e  
Fonoaudio logia  da  Faculdade  de  
Odontologia de Bauru (FOB) da USP,

Sempre é a vez da Voz

Dinheiro dá em árvore, sim!
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Entre acessos, ele estava na 
conquista da Série D para Série C em 
2013, com o Salgueiro(PE), da Série 
C para a Série B com o Guarani(SP) 
em 2016 e da Série B para a Série A 
com o Ceará em 2017, todos os 
trabalhos com Marcelo Chamusca.

Esse será um dos poucos 
trabalhos de Kaé Cunha como 
técnico principal de uma equipe. No 
ano passado, ele comandou o 
Floresta(CE) na Copa Fares Lopes e 
em 2019, estava no Horizonte, na 
disputa do Campeonato Cearense. 
“Acredito que assim como nos 
grandes clubes do país, a promoção 
dos auxiliares à titular de treinador 
deu certo.

Não tem como não dar certo 
no União Esporte Clube. Penso que 
as pessoas têm que ter oportunidade, 
como um dia eu tive a oportunidade 
de ser diretor, e depois a presidente”, 
afirmou o vice-presidente Reydner 
Souza.

O novo treinador do União 
chegou domingo(14) em Cuiabá e 
ontem, (15) se apresentou em 
Rondonópolis, para iniciar a 
preparação para a disputa da Série D 
do Campeonato Brasileiro. A estreia 
do Colorado será no dia 6 de maio, 
contra a Anapolina-GO, no estádio 
Luthero Lopes, em Rondonópolis.

 União está com técnico 
novo na temporada. Após a Odemissão do técnico Odil 

Soares, que dirigiu a equipe na Copa 
FMF do ano passado e com a terceira 
melhor campanha do Campeonato 
Mato-grossense 2019, sendo 
eliminado na semifinal pelo CEOV, 
o Colorado anunciou no último 
sábado(13), a contratação do técnico 
Kaé Cunha, com passagens de 
a u x i l i a r  e m  v á r i o s  c l u b e s  
tradicionais do Brasil.

Caé Cunha, de 56 anos, é 
Pernambucano e experiente no 
futebol. Fez estágios com Vanderley 
Luxemburgo em 2006, no Santos e 
Dorival Junior em 2009, no Vasco. 
Começou como auxiliar-técnico em 
2008, de Roberto Fernandes, no 
Náutico. Como auxiliar-técnico, foi 
campeão cearense com Marcelo 
Chamusca em 2015, no Fortaleza e 
em 2018 no Ceará. Em 2017, foi 
c a m p e ã o  P a r a e n s e  p e l o  
Paysandu(PA).

38, o Cuiabá alçou bola na 
área, que, após desvio, passou muito 
perto da meta.

O segundo gol do Cuiabá 
teve polêmica. Após cobrança de 
escanteio, Alê tocou para o gol e saiu 
para comemorar. O assistente 
assinalou impedimento, porém, o 
juiz validou o gol. Jogadores do 
Tricolor chegaram a reclamar com o 
bandeira, mas o gol foi mantido.

subiu e saiu pela linha de 
fundo. Aos 28, nova chance. Após 
cobrança de escanteio, goleiro do 
Cuiabá saiu mal e a bola sobrou para 
Léo, que, sozinho, cabeceou para 
fora.

O Dourado, apesar do gol e 
sofrer certa pressão do Tricolor, não 
abdicou de atacar. Aos 33, Naldo 
precisou sair fora da área e tirar a 
bola com a cabeça para evitar a 

dominou na entrada da área 
e chutou colocado para defesa do 
goleiro tricolor. O Operário tentou 
reagir, aos 35. Gil Mineiro recebeu 
bom lançamento e cruzou rasteiro na 
área, mas a zaga cuiabana afastou. 
Aos 41, Alê bateu na entrada da área 
e levou perigo.

O Cuiabá voltou para o 
segundo tempo com o mesmo 
ímpeto ofensivo. De tanto buscar, o 
gol dos visitantes acabou saindo aos 
18. Alê recebeu na intermediária, 
avançou e, de fora da área, chutou 
colocado. A bola quicou na frente de 
Naldo, tocou na trave e entrou.

Após sofrer o gol, o 
Operário-VG começou a sair para o 
ataque. Aos 22, Abner recebeu 
cruzamento na área e, com liberdade, 
cabeceou. A bola bateu no chão, 

 Cuiabá derrotou por 2 a 0, o 
Operário-VG, na tarde de Oanteontem, na capital, em 

partida válida pela decisão do 
Campeonato Mato-grossense 
Eletromóveis Martinello. O jogo foi 
disputado na Arena Pantanal e o 
Dourado pode até perder por 1 gol de 
diferença, na semana que vem, para 
ficar com o título do estadual.

Os dois gols saíram no 
segundo tempo. Alê, aos 18, avançou 
e chutou colocado no canto. A bola 
quicou na frente de Naldo, tocou a 
trave e entrou. Aos 41, Alê 
aproveitou sobra na área e ampliou. 
A próxima final também será 
disputada na Arena Pantanal. O jogo 
será no próximo domingo (21), às 
15h.

No jogo domingueiro, o 

Operário começou  no 
ataque. Aos 2, Abner pedalou para 
cima da zaga, mas a bola saiu pela 
lateral. Aos 3, uma bola perigosa foi 
alçada na área do Operário em 
cobrança de lateral, mas a zaga 
conseguiu afastar. Aos 12, Naldo fez 
a primeira grande defesa do jogo, 
após bola cruzada na área.

O Tricolor não conseguia 
sair do campo de defesa e o Cuiabá 
seguia pressionando. Aos 18, Valdeir 
cobrou escanteio na área, Matheus 
dominou, tentou girar, mas a zaga 
afastou. Aos 21, o Operário 
reclamou de um pênalti, após Abner 
cair na área, mas o árbitro, porém, 
anotou apenas tiro de meta.

Aos 34, Naldo fez outra 
grande defesa. Toti cobrou lateral, 
Valdeir escorou para Alê, que 

DEMOLIDOR

Cuia vai pro jogo final com
vantagem sobre o Chicote

Invicto e demolidor o Dourado enfiou dois chocolates nas redes do Operário VG e vai pra decisão final domingo próximo na Arena com vantagem de campeão

S.N c/ Redação

Cuiabá mantêm favoritismo ao derrotar Operário na Arena   NOVO SHERIFE

Colorado de Roo bateu o
martelo com pau-rodado
O.E c/ Redação

Caé Cunha chega para comandar o União no Brasileiro da série D   

Foto: Lucas Moraes/Ceará 
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